
 

16. januar 2022 

2. NEDELJA MED LETOM 
 Pripovedujmo o čudovitih Božjih 
delih v našem življenju. Z veseljem 
se zahvaljujmo za dar odrešenja. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

Ob četrtkih je od 18.00 ure mož-
nost 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. 

Prihodnjo nedeljo, 23. januarja, 
bo sveta maša v župnijski 
cerkvi ob 10.00 in 11.30 uri. 

Takrat bo prenos svete maše na 1. programu Radia Slovenija. Vabljeni že ob 9.30 k molitvi 
rožnega venca. 

Na nedeljo Božje besede bomo blagoslovili nova ambona v cerkvah sv. Bride in v župnijski cerkvi. 

V tednu od prihodnje nedelje naprej bo potekal svetopisemski maraton – neprekinjeno branje 
svetega pisma po aplikaciji zoom. Vabljeni k vključitvi. V naši župniji bo mini svetopisemski 
maraton v sredo, 26. januarja. 

V soboto, 22. januarja, od 10.00 do 12.00 ure bo dan odprtih vrat Gimnazije Želimlje in doma 
Janeza Boska. Lahko se vključite prek spleta. 

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

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. 

16. januar | nedelja  2. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Anton Likar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 za naše rajne (8) 

17. januar | ponedeljek  sv. Anton (Zvonko) Puščavnik, opat 

Ankaran  19.00 za zdravje 

18. januar | torek  sv. Marjeta Ogrska, kneginja, redovnica 

Ankaran  19.00 + Frančiška Gorenc, obl. 

19. januar | sreda  sv. Makarij Aleksandrijski, opat 

Ankaran  19.00 po namenu 

20. januar | četrtek  sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca 

Sv. Brida 17.00 + starši in brat Markočič 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (9) 

21. januar | petek  sv. Neža (Janja), mučenka 

Ankaran  19.00 + Zofija Cuderman 

22. januar | sobota  sv. Vincencij, diakon, mučenec 

Ankaran  19.00 po namenu 

23. januar | nedelja  3. NED. MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Albert in Karla Satler, obl. 

Ankaran  11.30 za naše rajne (10) 
 


