
 

30. december 2018 

SVETA DRUŽINA JEZUSA, MARIJE IN JOŽEFA 
         Bog se je učlovečil v družini. V družini, 
posvečeni z zakramentom svetega 
zakona, tudi mi kot Jezus najbolje 
lahko napredujemo v modrosti, rasti 
in milosti pri Bogu in pri ljudeh. 

Jutri je drugi sveti večer. Ob 
19.00 se bomo pri sveti maši 
zahvalili za vse dobro, kar smo 
prejeli v iztekajočem se letu. 

Na praznik Marije Božje Matere, 
Novo leto, svete maše kot ob 
nedeljah pri Sv. Bridi, v župnijski 
cerkvi in Valdoltri. 

Petek in sobota sta prva v mesecu, 
v četrtek in petek obisk bolnikov. 

V soboto, 5. januarja vas bodo 
obiskali koledniki s sporočilom 
odrešenja in prošnjo za darove 
za misijone. 

Prihodnjo nedeljo je praznik 
Gospodovega razglašenja, tretji 
božični praznik. Pri sveti maši v 
župnijski cerkvi sodelujejo mladi. 

V nedeljo, 13. januarja, je praznik Jezusovega krsta. Spomnimo se svojega krsta. Vabljeni k 
blagoslovu otrok, še posebej tisti, ki so bili krščeni v zadnjem času. 

V večno življenje sta odšla Antun Kovač iz Hrvatinov in Dario Angelini iz Ankarana. Naj jima Bog 
povrne za vse dobro, kar sta v življenju storila. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in krašenju cerkve. Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih 
župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.  

30. december | nedelja  SVETA DRUŽINA 

Sv. Brida  08.00 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Ankaran  09.30 za zdravje 

Valdoltra  11.00 v čast Sveti Družini, v zahvalo za prejete milosti 

31. december | ponedeljek  SVETI VEČER 

Ankaran  19.00 v zahvalo za leto, ki se končuje 
  + Silvester in Ana Pohlen 

1. januar | torek  MARIJA SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Kolenko 

Ankaran  09.30 + iz družine Petaci 

Valdoltra  11.00 + Miroslav Pišek 

2. januar | sreda  sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, šk., cekv. uč. 

Ankaran  19.00 + Antun Kovač, 7. dan 
  + Miro Dumanić, 30. dan 

3. januar | četrtek  sv. Genovefa Pariška, devica 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + iz družin Kresevič in Šiškovič 

4. januar | petek  sv. Angela Folinjska, redovnica – prvi petek 

Valdoltra  17.00 + iz družine Kocjančič 

Ankaran  19.00 + stari starši Tilka in Oskar Fritz 

5. januar | sobota  sv. Emilijana, dev. – prva sobota – SVETI VEČER 

Ankaran  19.00 za žive in pokojne župljane 
  za Božje usmiljenje 

6. januar | nedelja  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Sv. Brida  08.00 + Jože in Branko Humar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 za dobrotnike 
 


