
 

23. januar 2022 

3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE 
 »Od branja do oznanjevanja, od 
bralca do pričevalca,« je geslo 
današnje nedelje. Prosimo Svetega 
Duha za navdihe, kako naj Božja 
beseda, ki jo poslušamo ali 
beremo, vpliva tudi na naše 
vsakdanje ravnanje. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI 
CERKVI JE OB NEDELJAH 
OB 10.00 IN 11.30 URI. 

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. 

Od sobote na spletu skozi ves teden poteka svetopisemski maraton – neprekinjeno branje 
svetega pisma. V naši župniji bomo del svetega pisma prebirali v sredo, 26. januarja, po sveti maši.  

Priporočajmo se svetniku vzgojitelju sv. Janezu Bosku. 

Izšla je nova številka revije Don Bosko. Vzemite in berite to in drugo duhovno branje! 

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. 

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) 

24. januar | ponedeljek  SV. FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠKOF, CERKV. UČ. 

Ankaran  19.00 + starši Pavalec in Boštjančič, + sorodniki 

25. januar | torek  SPREOBRNJENJE APOSTOLA PAVLA 

Ankaran  19.00 v čast Mariji Pomočnici za zdravje na duši in telesu 

26. januar | sreda  sv. Timotej in Tit, škofa 

Ankaran  19.00 + Marija Kocjančič 

27. januar | četrtek  sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 

Sv. Brida 17.00 + Ivana Logar 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Drago Bubnič, obl. 

28. januar | petek  sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Zora Ceglar, obl. 

29. januar | sobota  sv. Julijan, spokornik 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

30. januar | nedelja  4. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 + Anita Jazbec 
 


