
 

26. december 2021 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 
 Živimo v družini, tako domači 
kot v večji družini župnije, 
naroda in širše skupnosti. 
Prosimo za modrost od Boga, 
da bi z njegovo pomočjo 
ravnali prav in gradili skupnost, 
ki ji pripadamo. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

Vsak četrtek je od 18.00 ure 
naprej možnost prejema 
zakramenta sprave. 

V petek je drugi sveti večer. 
Ob 19.00 se bomo pri sveti 
maši zahvalili za vse dobro, 
prejeto v iztekajočem se letu. 

Na praznik Marije, svete Božje 
matere, novo leto, bodo svete 
maše kot ob nedeljah. 

Za blagoslov doma vabljeni, da 
sporočite, kdaj je družina 
zbrana, da se srečamo ob skupni 
molitvi tudi z duhovnikom. 

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Še naprej vabljeni k zbiranju 
papirja za pomoč misijonom v Afriki. 

Vabljeni, da bi pri svetih mašah skupaj molili tudi po vaših namenih. 

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. Molimo za nove duhovne poklice. 
 

Blagoslovljen božič! Naj Jezusov mir vedno prebiva v naših srcih! 

Obilje Božjih darov v novem letu. 

Buon Natale! Che la pace di Gesù rimanga sempre nei nostri cuori! 

Abbondanza dei doni di Dio nell'anno nuovo! 
 

26. december | nedelja  SVETA DRUŽINA – SVETI ŠTEFAN 

Sv. Brida  08.00 po namenu, za blagoslov družine 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 po namenu 

27. december | ponedeljek  SV. JANEZ, APOSTOL, EVANGELIST 

Ankaran  19.00 + Judita Bandelj, 7. dan 
  + Giuseppe e Rosalia Scheriani 

28. december | torek  NEDOLŽNI OTROCI, MUČENCI 

Ankaran  19.00 + Zora Ceglar 
  + sorodniki 

29. december | sreda  Božična osmina 

Ankaran  19.00 + iz družine Marušič 
  + Marinka ob r. d. in + Jože Gregorič 

30. december | četrtek  Božična osmina 

Sv. Brida 17.00 + iz družin Bandelj in Kocjan 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Pavel Zlobec 

31. december | petek  Sveti večer – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

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

Sv. Brida 08.00 + Franc Kolenko, obl. 

Ankaran  09.30 za zdravje bolnikov 

Ankaran  11.00 za duše v vicah 

2. januar | nedelja  2. NEDELJA PO BOŽIČU 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za dar življenja 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Marija Kocjančič 
 


