
 

27. december 2020 

SVETA DRUŽINA JEZUSA, MARIJE IN JOŽEFA 
 Božji Sin je prišel na svet v družini. To 
je sporočilo tudi nam, ki smo 
ustvarjeni po Božji podobi. Gradimo 
domačo cerkev v povezavi z župnijo 
in celotnim krščanskim občestvom. 

Svete maše so z omejeno udeležbo 
vernikov. Upoštevajmo vse varnostne 
ukrepe. V Ankaranu se glede na 
površino cerkve lahko udeleži 15 oseb, 
oz. družin, pri Sv. Bridi 10. Vabljeni k 
svetemu obhajilu zunaj svete maše 
posamično ali po družinah. Možnost 
ob nedeljah in praznikih po sveti maši, 
sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše po 
spletu. Bližnjica do Youtube kanala 
je na župnijski spletni strani 
https://ankaran.donbosko.si/, pove-
zava na videoprenos je tudi na 
župnijski facebook strani. 

Za dneve med tednom sta 
zapisana dva mašna namena. Po 
obeh namenih je sveta maša v 
župnijski cerkvi, prav tako po obeh 
namenih pa isti dan mašuje 
gospod Ivo Miklavc na Trsteniku. 

V četrtek je drugi sveti večer. Pri sveti maši se bomo zahvalili za Božje varstvo in vse, kar smo prejeli v 
iztekajočem se letu. 

V petek je praznik Marije, svete Božje matere, novo leto. Svete maše kot ob nedeljah. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 
Vabljeni tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse 
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. 
 
 

 

27. december | nedelja SVETA DRUŽINA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Giuseppe Scheriani 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

28. december | SV. NEDOLŽNI OTROCI, MUČENCI – božična osmina 

Ankaran  19.00 + Albert Satler, 7. dan po pogrebu 

  + sorodniki Bandelj in Angelini 

29. december | torek  sv. David, kralj - Peti dan božične osmine 

Ankaran  19.00 + Marinka Gregorič ob r. d. 

  v čast Materi Božji za srečen porod 

30. december | sreda  Šesti dan božične osmine 

Ankaran  19.00 + Silvester in Ana Pohlen, + Stanko in Milka Škapin 

  + iz družine Jurdana 

31. december | četrtek  sv. Silvester, papež - SVETI VEČER 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

  v zahvalo za zdravje Marije 

1. januar | petek  MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Stančič in Hrvatin 

Ankaran  09.30 za naše rajne (1) 

Ankaran  11.00 za blagoslov družine 

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

Ankaran  19.00 + Marija Fontanot 

3. januar | nedelja 2. NEDELJA PO BOŽIČU 

Sv. Brida  08.00 + Terezija Hozjan 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 
 

https://ankaran.donbosko.si/

