12. januar 2020
JEZUSOV KRST
12. januar | nedelja JEZUSOV KRST – blagoslov otrok
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + starši Kovač
Valdoltra
11.00 + Stanko Pavletič
13. januar | ponedeljek sv. Veronika Milanska, devica
Ankaran
19.00 + Alojz Furlan in + sorodniki
+ Stanko Pavletič
14. januar | torek sv. Sava, škof
Valdoltra
16.00 + Stanko Pavletič
Ankaran
19.00 za srečno vožnjo
15. januar | sreda bl. Alojzij Variara, duhovnik
Ankaran
19.00 + Miran Vrbančič
+ Stanko Pavletič
16. januar | četrtek sv. Berard in drugi maroški mučenci
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Dragan Milinković, obl.
+ Stanko Pavletič
17. januar | petek sv. Anton, opat
Sv. Brida
18.00 + Anton Ceglar ob godu
Ankaran
19.00 + Stanko Pavletič
18. januar | sobota sv. Marjeta Ogrska, red. - teden molitve za edinost kristjanov
Ankaran
19.00 + iz družin Gašperlin in Logar
+ Stanko Pavletič
19. januar | nedelja 2. NEDELJA MED LETOM – molitev za edinost kristjanov
Sv. Brida
08.00 + iz družin Strilić in Višaticki
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Stanko Pavletič

Smo Božji ljubljeni otroci.
Hvaležni za to, da se nam je
Jezus približal, se zahvaljujemo
za dar svetega krsta in prosimo,
da bi bili luč vsem okrog sebe.
Verouk po urniku. Krščansko
življenje se poleg verouka dopolnjuje še z bogoslužjem v
cerkvi in molitvijo doma. Naj bo
v pomoč liturgični zvezek in list z
nedeljsko Božjo besedo.
V ponedeljek srečanje Karitas.
Od 18. do 25. januarja je teden
molitve za edinost kristjanov z
glavno mislijo: »Domačini so
nas sprejeli nadvse ljubeznivo«
(Apd 28,2).
V soboto, 1. februarja, bo Don
Boskov oratorijski dan za
otroke.
Sporočite, kdaj vam najbolj
ustreza srečanje za blagoslov
doma in družine.

Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska vabita učence in njihove starše na dan odprtih vrat, ki bo
v soboto, 18. januarja 2020. Predstavili bodo življenje na Gimnaziji Želimlje in v dijaškem domu.
Program se začne ob 10. uri in zaključi s prireditvijo, ki se bo predvidoma končala ob 12.45.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo tudi po vaših namenih.
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.

