
 

8. januar 2023 

JEZUSOV KRST 
 Po Jezusovem krstu se je zaslišal 
glas Boga Očeta: »Ta je moj 
ljubljeni sin, njega poslušajte!« 
Veselimo se daru Božjega 
otroštva in po poti življenja 
hodimo skupaj z Jezusom. 
Hvaležni za dar krsta v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha 
blagoslovimo drug drugega z 
znamenjem križa. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
veroučence. 

V četrtek je sestanek Karitas. 

Prihodnji teden, v četrtek, 19. 
januarja, sestanek župnijskega 
pastoralnega sveta. 

Vabljeni, da sporočite, kdaj vam 
najbolj ustreza srečanje z 
duhovnikom ob blagoslovu doma. 

Bogu se zahvaljujemo za dar 
življenja in služenja zaslužnega 

papeža Benedikta XVI., ponižnega delavca v Božjem vinogradu, ki je z delom za resnico v ljubezni 
in zadnja leta z molitvijo pustil močan pečat v Cerkvi in v vseh srečanjih. V Očetovo naročje je 
prešel 31. decembra, pogreb je bil v četrtek, 5. januarja. 

Vabljeni da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

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.  

8. januar | nedelja  JEZUSOV KRST 

Sv. Brida  08.00 + Nevio Angelini 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za zdravje 

9. januar | ponedeljek  bl. Pij IX., papež 

Ankaran  19.00 + Jožica Kadivec 

10. januar | torek  sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj 

Valdoltra 16.00 po namenu 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu za pravo pamet 

11. januar | sreda  sv. Pavlin Oglejski, škof 

Ankaran 19.00 + Terezija Kalizan, obl. 
  za zdravo pamet 

12. januar | četrtek  sv. Tatjana, mučenka 

Sv. Brida  17.00 po namenu 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ana Bajt 

13. januar | petek  sv. Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 za naše rajne (7) 

14. januar | sobota  sv. Feliks iz Nole, duhovnik 

Ankaran  19.00 po namenu 

15. januar | nedelja  2. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Anton Nadoh 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (8) 
 


