
 

6. januar 2019 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI 
         Modri, ki so obiskali Jezusa, so se 
domov vrnili po drugi poti. Srečanje z 
Jezusom Odrešenikom naj tudi nas 
usmeri na njegovo pot. Bodimo 
pričevalci Božje dobrote. 

Verouk po urniku. Krščansko 
življenje se poleg verouka do-
polnjuje še z bogoslužjem v 
cerkvi in molitvijo doma. Naj bo 
v pomoč liturgični zvezek in list z 
nedeljsko Božjo besedo. 

V ponedeljek srečanje Karitas. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Prihodnjo nedeljo je praznik 
Jezusovega krsta. Spomnimo 
se svojega krsta. Vabljeni k 
blagoslovu otrok, še posebej 
tisti, ki so bili krščeni v 
zadnjem času. 

Hvala kolednikom, ki so se včeraj 
odpravili na pot po župniji in 
prinesli sporočilo o rojstvu 

Odrešenika ter zbirali darove za slovenske misijonarje. Hvala Ireni, Suzani, Slavici, Vojku in Bernardu 
za spremstvo kraljev. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in krašenju cerkve. Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih 
župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

6. januar | nedelja  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Sv. Brida  08.00 + Jože in Branko Humar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 za dobrotnike 

7. januar | ponedeljek  sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik 

Ankaran  19.00 po namenu 
  + Avgust Kastelic, obl. 

8. januar | torek  sv. Severin Noriški, opat 

Valdoltra  17.00 v čast sv. Janezu Pavlu II. za zdravje mame Marije in moža Marjana 

Ankaran  19.00 + iz družine Petaci 

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

Ankaran  19.00 za naše rajne (11, 12) 

10. januar | četrtek  sv. Gregor iz Nise, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Dario Angelini, 7. dan 
  + starši Gorela, + Tončka Jovakin 

11. januar | petek  sv. Pavlin Oglejski, škof 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 za naše rajne (13) 

12. januar | sobota  sv. Tatjana, mučenka 

Ankaran  19.00 + Terezija Kalizan, obl. 
  v zahvalo 

13. januar | nedelja  JEZUSOV KRST – blagoslov otrok 

Sv. Brida  08.00 v dober namen 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + iz družin Volk in Zlobec 
 


