
 

2. januar 2022 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
 Jezusa sprejemamo v svoja 
srca in med nas kot občestvo. 
Veselimo se njegove navzočnosti 
med nami v vsakem bratu in 
sestri. Naj nam na priprošnjo 
Božje Matere Marije odpre oči, 
da bi ga mogli spoznati. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

Ob četrtkih je od 18.00 ure mož-
nost prejema zakramenta sprave. 

V sredo je tretji sveti večer. 
Molimo za blagoslov naših domov 
in pokropimo vse prostore. 

V četrtek je tretji božični praznik, 
Gospodovo razglašenje, sveti 
trije kralji. Sveta maša je pri sv. 
Bridi ob 17.00 uri in v župnijski 
cerkvi ob 19.00 uri. 

V nedeljo, na praznik Jezusovega krsta bo pri sveti maši blagoslov otrok. 

Verouk je po urniku. Vzemimo si čas za sodelovanje pri bogoslužju na praznik Gospodovega 
razglašenja, ki je tudi misijonski dan otrok. 

V četrtek po sveti maši sestanek Karitas. 

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov. 

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. 

2. januar | nedelja  2. NEDELJA PO BOŽIČU 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Strilić in Višaticki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 za duše v vicah 

3. januar | ponedeljek  sv. Genovefa, devica 

Ankaran  19.00 za zdravje v družini 

4. januar | torek  sv. Angela Folinjska, redovnica 

Ankaran  19.00 + iz družine Kresevič 

5. januar | sreda  sv. Emilijana (Milena), devica – sveti večer 

Ankaran  19.00 + Marija Jurjavčič, 30. dan 

6. januar | četrtek  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI 

Sv. Brida 17.00 + Emil Šukljan, 30. dan 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (6) 

7. januar | petek  sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Zofija Cuderman 

8. januar | sobota  sv. Severin Noriški, opat – prva sobota 

Ankaran  19.00 + starši Kadivec 

9. januar | nedelja  JEZUSOV KRST – blagoslov otrok 

Sv. Brida  08.00 + Franc Kolenko, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 za naše rajne (7) 
 


