
 

27. januar 2019 

3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA 
 Na poti z Besedo – k mizi. Učenca 
na poti v Emavs sta poslušala in 
premišljevala Božjo besedo, pri 
lomljenju kruha pa se jima je Jezus 
dal spoznati. Naj bo Jezus živ v 
naših srcih, približajmo pa se mu 
tudi pri evharistični daritvi. 

Verouk po urniku. Krščansko 
življenje se poleg verouka do-
polnjuje še z bogoslužjem v cerkvi 
in molitvijo doma. Naj bo v pomoč 
liturgični zvezek in list z nedeljsko 
Božjo besedo. 

Danes ob 15.00 ima v škofijski 
gimnaziji v Vipavi škof Jurij preda-
vanje ob nedelji svetega pisma. 

V četrtek je praznik očeta, učitelja in 
prijatelja mladih, ustanovitelja sale-
zijancev in svetnika vzgojitelja sv. 
Janeza Boska. Na praznik se bomo 
pripravljali s tridnevnico, slovesneje 
pa ga bomo praznovali v nedeljo. 

Petek je prvi v mesecu, obisk bolnikov. 

V soboto je praznik Jezusovega darovanja, sveti maši v župnijski cerkvi dopoldne in zvečer. 
Ta dan je tudi dan posvečenega življenja, ko se redovniki zberemo ob škofu. Letos bo to s 
sveto mašo pri Sv. Ani v Kopru ob 11.00 uri. 

Prihodnjo nedeljo bo med nami nov, preurejen tednik Družina. Ob tej priložnosti nudijo možnost 
prejema treh brezplačnih številk, vsak pa ob oddani naročilnici dobi knjižico kuharskih receptov.  

Karitas 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. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

27. januar | nedelja  3. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Strilić in Višaticki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 v čast sv. Janezu Bosku 

28. januar | ponedeljek  sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkv. učitelj 

Ankaran  19.00 v zahvalo za dar življenja, v čast Mariji Pomočnici 
  za naše rajne (19) 

29. januar | torek  sv. Valerij, škof 

Valdoltra  17.00  

Ankaran  19.00 za družino Matošević 

30. januar | sreda  sv. Martina, mučenka 

Ankaran  19.00 za naše rajne (20, 21) 

31. januar | četrtek  SV. JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANCEV 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Verginia in Dolores Ražman, obl. 

1. februar | petek  sv. Brigita Irska, opatinja 

Valdoltra  17.00 + Ivan Vidmar 

Ankaran  19.00 + Roman in Mercedes Srebrnič in + sorodniki 

2. februar | sobota  JEZUSOVO DAROVANJE, SVEČNICA 

Ankaran  09.30 + Ljubomira Semič ob 100. r. d. 

Ankaran  19.00 + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radojević 

3. februar | nedelja  4. NED. M. L.  – praznovanje sv. Janeza Boska 

Sv. Brida  08.00 + Oskar Bajt ob r. d. 

Ankaran  09.30 + Marija Boštjančič, obl. 

Valdoltra  11.00 Ivana Vukšinić in družina 
 


