10. januar 2021
JEZUSOV KRST
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
11. januar | sv. Pavlin Oglejski, škof
Ankaran
19.00 + Andrej in Terezija Matoša
12. januar | torek sv. Tatjana (Tanja), mučenka
Ankaran
19.00 + Mira Jerman
13. januar | sreda sv. Veronika Milanska, devica
Ankaran
19.00 + Josip Santin
14. januar | četrtek sv. Feliks iz Nole, duhovnik
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družine Šenk
15. januar | petek bl. Alojzij Variara, duhovnik
Ankaran
19.00 + Ana, 30. dan, in + Dragoslav Milinković
16. januar | sobota sv. Berard in drugi maroški mučenci
Ankaran
19.00 + Mira Jerman
17. januar | nedelja 2. NEDELJA MED LETOM – sv. Anton Puščavnik
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Anton Ceglar ob godu
Ankaran
11.00 + Joško Valčič, + nona Ana

Bog tudi vsakemu izmed nas
kliče: »Ti si moj ljubljeni sin,
hči, nad teboj imam veselje!«
Zahvaljujemo se za dar krsta,
ko smo postali Božji otroci.
Bog je naš Oče, k njemu se
obračamo z molitvijo, ki nas jo
je naučil Jezus: »Oče naš, ki si v
nebesih …!«
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/, povezava na video prenos je tudi na župnijski facebook strani.
Ob nedelji Jezusovega krsta se v družinah blagoslovimo tako, da drug drugega pokrižamo.
V mesecu januarju se še posebej priporočamo svetemu Janezu Bosku, svetniku vzgojitelju.
V sredo, 27. januarja ob 18.00 uri, bo v naši župniji »Mini svetopisemski maraton«, tokrat preko
aplikacije Zoom. Če koga zanima, se oglasite za podrobnejše informacije.
V večno življenje je odšla Frančiška Gorenc iz Ankarana. Naj ji Bog povrne za vse dobro, kar je v
življenju naredila, in jo usmiljeno sprejme k sebi!
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.

