
 

1. januar 2023 

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO 
 V novo leto vstopamo s prošnjo 
Božji Materi Mariji za varstvo in 
pomoč. Kot ona poslušamo, 
premišljujemo in izpolnjujemo 
Božjo besedo, iz katere 
prejemamo mir svojim dušam. 

V ponedeljek, 2. januarja, na 
dela prost dan, bodo šli po 
župniji koledniki s sporočilom 
Jezusovega rojstva in prošnjo za 
darove za misijone. Sporočite, če 
kdo želi obisk. 

V četrtek je tretji sveti večer. 

V petek je praznik Gospodovega 
razglašenja. Ta dan je močno 
povezan s skrivnostjo božiča. Pri 
naših sosedih je dela prost dan, 
in čeprav je pri nas drugače, si 
vseeno vzemimo čas za 
udeležbo pri sveti maši. 

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

V nedeljo, na praznik Jezusovega 
krsta, blagoslov otrok. 

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 bo 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. 
 
 

Božjega blagoslova in miru v letu 2023! 

La benedizione di Dio e pace nell'anno 2023! 
 

1. januar | nedelja  MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO 

Sv. Brida  08.00 + Franc in Kristina Kolenko, + Cvetka Bedernjak 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (5) 

2. januar | ponedeljek  sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, šk., c. uč. 

Ankaran  19.00 + Tilka in Oskar Fritz 
  po namenu družine 

3. januar | torek  sv. Genovefa Pariška, devica 

Valdoltra 16.00 + Jožica Kadivec 

Ankaran  19.00 za naše rajne (6) 

4. januar | sreda  sv. Angela Folinjska, redovnica 

Ankaran 19.00 za zdravje 
  za Božje varstvo 

5. januar | četrtek  sv. Emilijana (Milena), devica 

Sv. Brida  17.00 po namenu 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Franc in Helena Antolin, + Rok Koželj 

6. januar | petek  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Marija Cunja, roj. Primožič 
   po namenu 

7. januar | sobota  sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik  – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Angela Muršič, 30. dan 
  + Luka Jamšek, obl. 

8. januar | nedelja  JEZUSOV KRST 

Sv. Brida  08.00 + Nevio Angelini 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (7) 
 


