28. januar 2018
4. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA
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
29. januar | ponedeljek sv. Valerij, škof
Ankaran
19.00 + Marija Pavlič
+ Nives Ferran in + iz družine Glavina
30. januar | torek sv. Martina, mučenka
Sv. Brida
17.00 + Verginia Ražman, 7. dan
Valdoltra
17.00 + Anton Gornjac, + Štefica Čorković
Ankaran
19.00 + Roman in Viktorija Marsič, obl.
31. januar | sreda SV. JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANCEV
Ankaran
19.00 + Oskar Bajt
1. februar | četrtek sv. Brigita Irska, opatinja
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družin Srebrnič in Klinec
2. februar | petek JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
Ankaran
09.30 + iz družine Šiškovič
Valdoltra
17.00 v čast Materi Božji za zdravje in varstvo
Ankaran
19.00 + Ljubomira Semič
3. februar | sobota sv. Blaž, škof, mučenec
Ankaran
19.00 + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radojević
4. februar | nedelja 5. nedelja m. l. – praznovanje sv. Janeza Boska
Sv. Brida
08.00 po namenu
Ankaran
09.30 + Marija Boštjančič, obl.
Valdoltra
11.00 Ivana Vukšinić in družina

Prisluhnimo Božji besedi in jo
premišljujmo. Je namreč živa in
učinkovita, ob njej moremo prav
usmerjati svojo pot za Jezusom.
Danes je nedelja svetega
pisma z geslom Z Bogom v
družini. »Kakor je svet ta, ki vas
je poklical, bodite tudi sami
sveti« (1 Pt 1,15). Ob 15.00 uri
v Vipavi srečanje ob svetem
pismu s škofom Jurijem.
V ponedeljek in sredo je
verouk po urniku.
V ponedeljek srečanje katehetov.
V sredo je praznik svetnika,
vzgojitelja, učitelja in prijatelja
mladih sv. Janeza Boska.
Priporočimo se mu v molitvi
doma, v cerkvi pa ga bomo
počastili prihodnjo nedeljo.

V sredo, 31. januarja, bomo v
okviru vseslovenskega svetopisemskega maratona po sveti maši do 21h brali evangelij po Marku. Vabljeni k branju in
poslušanju.
Petek in sobota sta prva v mesecu; v sredo, četrtek in petek obisk bolnikov.
V petek je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Sveti maši bosta dopoldne ob 9.30 in
zvečer ob 19.00. Blagoslovili bomo sveče. Vabljeni k darovanju za razsvetljavo v cerkvi.
V soboto, 3. februarja, bo oratorijski dan ob prazniku sv. Janeza Boska.
Prvi kontejner za papir je oddan, Karitas vabi še naprej k sodelovanju.
V večno življenje je odšla Verginia Ražman iz Fajtov. Naj ji Bog povrne za vse dobro!
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.

