9. januar 2022
JEZUSOV KRST
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)
10. januar | ponedeljek sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 za zdravje
11. januar | torek sv. Pavlin Oglejski II, škof
Ankaran
19.00 + Tilka in Oskar Fritz
12. januar | sreda sv. Tatjana (Tanja), mučenka
Ankaran
19.00 v zahvalo za Božje darove ob godu
za nečake
13. januar | četrtek sv. Veronika Milanska, devica
Sv. Brida
17.00 + Djafer Krasniči
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za naše rajne (8)
14. januar | petek sv. Feliks iz Nole, duhovnik
Ankaran
19.00 + Luka Jamšek, 7. dan
15. januar | sobota sv. Pavel iz Teb, puščavnik
Ankaran
19.00 + Judita Bandelj, 30. dan
16. januar | nedelja 2. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 za naše rajne (9)

Krst je posvojitev in sprejem v
Božjo družino, v občestvo
Svete Trojice, v občestvo z
Očetom, Sinom in Svetim
Duhom. Označuje trenutek, ko
se krščenec ponovno rodi kot
Božji otrok. Otrok človeških
staršev postane po Sinu živega
Boga Božji otrok. Zahvaljujmo
se Bogu, da smo mogli biti
deležni tega daru.
Skrbno upoštevajmo ukrepe za
varovanje zdravja.
Ob četrtkih je od 18.00 ure možnost prejema zakramenta sprave.
Verouk je po urniku. Učimo se o
naši veri, poleg tega skrbimo tudi
za bogoslužje in molitev doma.
Skozi bogoslužno leto nas vodi
liturgični zvezek.

Za blagoslov doma vabljeni, da sporočite, kdaj je družina zbrana, da se srečamo ob skupni
molitvi tudi z duhovnikom.
V nedeljo, 23. januarja, bo prenos svete maše iz župnijske cerkve na 1. programu Radia Slovenija.
Zato bo takrat sveta maša ob 10.00 uri. Vabljeni že ob redni uri bogoslužja, ob 9.30, da se zberemo
v molitvi rožnega venca. Ta dan je nedelja Božje besede, zato bomo blagoslovili novi ambon.
Vabljeni, da bi pri svetih mašah skupaj molili tudi po vaših namenih.
Prag večnosti je prestopil Luka Jamšek iz Ankarana.
Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas.
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.

