
 

5. januar 2020 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
 Na Božjo besedo je prišla luč na 
svet, po Božji besedi je Bog Sin po-
stal človek. Božja beseda je 
prejela Marijin odgovor, po nje-
nem zgledu odgovorimo tudi mi. 

Danes je tretji sveti večer in 
jutri praznik Gospodovega 
razglašenja. Sveti maši sta 
dopoldne in zvečer. 

Verouk po urniku. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Zahvaljujemo se kolednikom in 
njihovim spremljevalcem, da so po 
župniji sporočili novico o Jezusu 
Odrešeniku in zbirali darove za 
misijone. Če koga niso uspeli 
obiskati, lahko za misijone 
darujete v cerkvi. 

Prihodnjo nedeljo, na praznik 
Jezusovega krsta, se spomnimo 
svojega krsta. Vabljeni k blago-
slovu otrok, še posebej tisti, ki so 
bili krščeni v zadnjem času. 

Jaslice imamo po domovih vsaj do nedelje po prazniku Gospodovega razglašenja. 

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

Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za blagoslov doma in družine. 

Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k 
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi. 

Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve, novi pevci v župnijski pevski zbor 
in bralci Božje besede. 

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

 

5. januar | nedelja  2. NEDELJA PO BOŽIČU - SVETI VEČER 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za dar življenja 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + Stanko Pavletič 

6. januar | ponedeljek  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Ankaran  09.30 + Stanko Pavletič 

Ankaran  19.00 + Danica Knafelc, obl. 

7. januar | torek  sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik 

Valdoltra  16.00 + Stanko Pavletič 

Ankaran  19.00 za naše rajne (18) 

8. januar | sreda  sv. Severin Noriški, opat 

Ankaran  19.00 za naše rajne (19) 
  + Stanko Pavletič 

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

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (20) 
  + Stanko Pavletič 

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

Sv. Brida  18.00 + Verginia in Dolores Ražman 

Ankaran  19.00 + Stanko Pavletič 

11. januar | sobota  sv. Pavlin Oglejski, škof 

Ankaran  19.00 + iz družine Velkavrh 
  + Stanko Pavletič 

12. januar | nedelja  JEZUSOV KRST – blagoslov otrok 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + starši Kovač 

Valdoltra  11.00 + Stanko Pavletič 
 


