
 

3. januar 2021 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
 Bog svoje obljube zanesljivo 
uresničuje. V svoji modrosti 
nas tako usmerja, da jih, 
če odpremo srce, moremo 
doumeti. Zahvalimo se Bogu, 
da imamo dar svobode Božjih 
otrok! 

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 posa-
mično 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/, povezava na videoprenos je tudi na župnijski facebook strani. 

V torek je tretji sveti večer. 

V sredo je slovesni praznik Gospodovega razglašenja, sveta maša ob 8.00 uri pri Sv. Bridi in ob  
19.00 uri v župnijski cerkvi. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

Na nedeljo Jezusovega krsta vabljeni k blagoslovu otroci. Vabljeni k sveti maši že tudi čez teden. 

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. 
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Sv. Brida  08.00 + Terezija Hozjan 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 za zdravje 

4. januar | sv. Angela, redovnica 

Ankaran  19.00 + Anton, obl. in Frančiška Kadivec 

5. januar | torek  sv. Emilijana (Milena), devica 

Ankaran  19.00 + Ana Milinković, 7. dan 

6. januar | sreda  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Sv. Brida  08.00 po namenu družine 

Ankaran  19.00 + Lina, Franc in Miroslav Marušič 

7. januar | četrtek  sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v zahvalo za zdravje 

8. januar | petek  sv. Severin, opat 

Ankaran  19.00 + Mira Jerman 

9. januar | sobota  sv. Julijan, mučenec 

Ankaran  19.00 + Albert Satler, 30. dan 

10. januar | nedelja JEZUSOV KRST 

Sv. Brida  08.00 + starši Franc in Kristina Kolenko 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 za zdravje 
 

https://ankaran.donbosko.si/

