
 

30. januar 2022 

4. NEDELJA MED LETOM 
 Biti pričevalec, oznanjevalec, je 
lahko zelo naporno. Je mogoče, 
če je v srcu vera, upanje, ljubezen. 
Je mogoče, če vemo, da pričujemo 
za Jezusa, našega odrešenika. 

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 bogo-
služje in molitev doma. Skozi bogosluž-
no leto nas vodi liturgični zvezek. 

Vabljeni k sveti maši na praznik sv. 
Janeza Boska, svetnika vzgojitelja, v 
ponedeljek, 31. januarja. 
Priporočimo mu mlade na poti v 
življenje in prosimo, da bi znali 
najti pravo besedo spodbude. 

V sredo je praznik Jezusovega darovanja v templju, svečnica. Med sveto mašo blagoslov sveč. 

V četrtek je god svetega Blaža. Prosili bomo, naj nas Bog varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. 

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

V večno življenje je odšel Gregor Lorbek. Naj mu Bog povrne za vsa dobra dela v življenju. 

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

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. 

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 

31. januar | ponedeljek  SV. JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANCEV 

Ankaran  19.00 + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radojević 
  + salezijanci 

1. februar | torek  Spomin rajnih salezijancev 

Ankaran  19.00 + salezijanci 
  + Jožica Černigoj, obl. 

2. februar | sreda  GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA 

Ankaran  19.00 + Marija Hajdinjak, obl., + sorodniki 
  + Zvonko, ob r. d., + Olga Bobanović 

3. februar | četrtek  sv. Blaž, škof, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Roman in Mercedes Srebrnič 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Gregor Lorbek ob pogrebu 
  + Jakob Šijanec, obl. 

4. februar | petek  sv. Oskar, škof – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Luka Jamšek, 30. dan 

5. februar | sobota  sv. Agata, devica, mučenka – prva sobota 

Ankaran  19.00 v dober namen 

6. februar | nedelja  5. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za blagoslov družine 

Ankaran  10.00 + Ljubomira in Jožef Semič 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


