
 

15. januar 2023 

2. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nas spremlja s svojo 
pomočjo, da se moremo odzvati 
njegovemu povabilu in biti 
pričevalci Božje dobrote povsod, 
kjer živimo in delamo. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
veroučence. 

V četrtek sestanek župnijskega 
pastoralnega sveta. 

Prihodnja nedelja je nedelja 
Božje besede pod geslom: 
»Razširi prostor svojega šotora, 
razpni pregrinjala svojih bivališč« 
(Iz 54, 2), ki nas želi spodbuditi, 
da bi v luči Božjega nagovora 
hodili skupaj v poslušanju drug 
drugega. 

V tednu po nedelji Božje besede 
bomo imeli mini svetopisemski 
maraton – glasno branje svetega 
pisma. 

Vabljeni, da se pridružite sodelavkam Karitas pri pomoči otrokom s posvojitvijo na daljavo. 

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

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.  

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) 

16. januar | ponedeljek  sv. Berard in drugi maroški mučenci 

Ankaran  19.00 + iz družine Šiškovič 

17. januar | torek  sv. Anton, puščavnik, opat 

Valdoltra 16.00 za zdravje 

Ankaran  19.00 za Božje varstvo, za dušno in telesno zdravje sina 

18. januar | sreda  sv. Marjeta Ogrska, redovnica 
                                 teden molitve za edinost kristjanov (18. do 25. januar) 

Ankaran 19.00 + Marija Šav ob r. d. 

19. januar | četrtek  sv. Makarij Aleksandrijski, opat  

Sv. Brida  17.00 po namenu 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + mama Marija Boštjančič, + sorodniki 

20. januar | petek  sv. Fabijan, papež in Sebastijan, mučenca 

Ankaran  19.00 za naše rajne (9) 

21. januar | sobota  sv. Neža, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

22. januar | nedelja  3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE 

Sv. Brida  08.00 - 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (10) 
 


