13. februar 2022
6. NEDELJA MED LETOM
13. februar | nedelja 6. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Djafer Krasniči
Ankaran
10.00 + Justa, obl., in Aleksander Stibilj
Ankaran
11.30 za žive in pokojne župljane
14. februar | ponedeljek sv. Valentin, duhovnik, mučenec
Ankaran
19.00 + iz družine Šömen
15. februar | torek sv. Klavdij de la Colombiere, duhovnik, redovnik
Ankaran
19.00 za zdravje
16. februar | sreda sv. Julijana Koprska, mučenka
Ankaran
19.00 + Ivica (m) Španjol
17. februar | četrtek sv. Silvin, škof
Sv. Brida
17.00 + Miroslav in Ljudmila Marušič
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Luka Jamšek ob r. d.
18. februar | petek sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
Ankaran
19.00 + Lidija Tragin
19. februar | sobota sv. Konrad iz Piacenze, spokornik
Ankaran
19.00 za naše rajne (13)
20. februar | nedelja 7. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
10.00 + Jolanda, Miroslav in Julijana Pišek
Ankaran
11.30 + Anita Jazbec

Blagor nam, če je srce odprto za
Boga in bližnjega, če je v njem
prostor za semena Božje besede.
Blagor nam, če znamo videti dlje
od zgolj otipljive resničnosti.
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 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.

Molimo za vse bolne in trpeče
in jim izkazujmo pozornost.
Zavedajmo
se
vrednosti
zakramentov, ki krepijo naše krščansko življenje, svete evharistije, spovedi in bolniškega
maziljenja.
V večno življenje je odšla Štefka Kocjan iz Kolombana. Naj jo Bog sprejme v svoje naročje.
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.

