21. januar 2018
3. NEDELJA MED LETOM
21. januar | nedelja 3. nedelja med letom – molitev za edinost kristjanov
Sv. Brida
08.00 + Neža in Ivan Gabrijelčič
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 za dobro pamet in Božji blagoslov
22. januar | ponedeljek bl. Lavra Vikunja – molitev za edinost kristjanov
Ankaran
19.00 + Marija Pavlič
za naše rajne (22)
23. januar | torek sv. Henrik Suzo - teden molitve za edinost kristjanov
Valdoltra
17.00 + Miroslav Pišek, + Ana Muha
Ankaran
19.00 za naše rajne (23)
24. januar | sreda SV. FRANČIŠEK SALEŠKI - teden molitve za edinost kristjanov
Ankaran
19.00 za zdravje, na čast Mariji Pomočnici
25. januar | četrtek SPREOBRNITEV AP. PAVLA - molitev za edinost kristjanov
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Pavel in Ivanka Kovač
26. januar | petek sv. Timotej in Tit, škofa
Valdoltra
17.00 za srečno pot
Ankaran
19.00 za naše rajne (24)
27. januar | sobota sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
Ankaran
19.00 za naše rajne (25)
28. januar | nedelja 4. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
Sv. Brida
08.00 + Danilo Šiškovič, 30. dan
Ankaran
09.30 + Ivanka Debevec
Valdoltra
11.00 v čast sv. Janezu Bosku

Jezus nas kliče po imenu. Ima
veliko potrpljenje z nami. Prosimo,
naj nam Gospod da spoznati svoje
poti in nas uči ter vodi v svoji
resnici.
Ponedeljek in sreda: verouk po
urniku. Krščansko življenje je
pravo poleg verouka še z bogoslužjem v cerkvi, molitvijo doma
in dobrimi deli.
Od 18. do 25. januarja je teden
molitve za edinost kristjanov.
Naši osmošolci, ki želijo prejeti
sveto birmo, so na duhovnih
vajah. Molimo za njihove
prave odločitve in vztrajnost.
Prihodnja nedelja je nedelja
svetega pisma. Poglobimo svoj
odnos do Božje besede,
zapisane v knjigi vseh knjig!

V sredo, 31. januarja, bomo v okviru vseslovenskega svetopisemskega maratona tudi v naši
župniji po sveti maši do 21h brali evangelij po Marku. Vabljeni k branju in poslušanju.
Prvo soboto v februarju, 3. februarja, bo oratorijski dan ob prazniku sv. Janeza Boska.
V mesecu verskega tiska povabljeni, da bi prebrali tudi kaj duhovnega ter spoznavali in
poglabljali to, kar verujemo.
Prvi kontejner za papir je oddan, Karitas vabi še naprej k sodelovanju.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

