29. december 2019
SVETA DRUŽINA JEZUSA, MARIJE IN JOŽEFA
29. december | nedelja SVETA DRUŽINA
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Marinka Gregorič ob r. d.
Valdoltra
11.00 + Pavel Zlobec ob 80. r. d.
30. december | ponedeljek Šesti dan božične osmine
Ankaran
19.00 za pokojne starše
za blagoslov družine
31. december | torek sv. Silvester, papež - SVETI VEČER
Ankaran
19.00 v zahvalo za prejete dobrote
+ Jože Tratnjek
1. januar | sreda MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO
Sv. Brida
08.00 + Franc Kolenko, obl.
Ankaran
09.30 za naše rajne (14)
Valdoltra
11.00 + Stanko Pavletič
2. januar | četrtek sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, šk., cekv. uč.
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za naše rajne (15)
+ Stanko Pavletič
3. januar | petek sv. Genovefa Pariška – prvi petek
Sv. Brida
18.00 za naše rajne (16)
Ankaran
19.00 + Stanko Pavletič
4. januar | sobota sv. Angela, redovnica – prva sobota
Ankaran
19.00 za naše rajne (17)
+ Stanko Pavletič
5. januar | nedelja 2. NEDELJA PO BOŽIČU -SVETI VEČER
Sv. Brida
08.00 v zahvalo za dar življenja
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Stanko Pavletič

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.
V torek 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, Svete 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, 4. januarja vas bodo
obiskali koledniki s sporočilom
odrešenja in prošnjo za darove
za misijone.
V nedeljo je tretji sveti večer
pred praznikom Gospodovega
razglašenja.

V nedeljo, 12. januarja, je praznik Jezusovega krsta. Spomnimo se svojega krsta. Vabljeni k
blagoslovu otrok, še posebej tisti, ki so bili krščeni v zadnjem času.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo tudi po vaših namenih.
Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za blagoslov doma in družine.
Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi.
Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve, novi pevci v župnijski pevski zbor
in bralci Božje besede.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

