
 

22. januar 2023 

3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE 
 Bog nas kliče in razsvetljuje naše 
korake. Če nas vabi za seboj, tudi 
poskrbi, da nalogo lahko tudi 
izpolnimo. Molimo in si 
prizadevajmo za edinost med 
nami in spoštovanje drug do 
drugega. Izročimo svoje življenje 
in bližnje Jezusu Odrešeniku. 

Danes 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 

Verouk je po urniku. Molimo za 
veroučence. Ta teden po nedelji 
Božje besede bomo pri verouku 
brali sveto pismo. 

Od sobote, 21. 1. do četrtka, 
26. 1., poteka pod geslom 
»Le pogum, vstani« (Mr 10, 49) 
svetopisemski maraton po 
zoom-u, saj se tako lahko od 
doma vključi več ljudi. Branju 
lahko prisluhnete in se, če je še 

kaj prostih terminov, prijavite na spletnem mestu tukaj, oziroma poiščete »svetopisemski 
maraton 2023«. V torek po sveti maši mini svetopisemski maraton po sveti maši v cerkvi. 

V ponedeljek sestanek katehetov; V sredo sestanek za starše prvoobhajancev. 

V nedeljo bomo praznovali sv. Janeza Boska. Priporočajmo se svetniku vzgojitelju v molitvi. 

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.  

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

Sv. Brida  08.00 + iz družin Višaticki in Strilić 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (10) 

23. januar | ponedeljek  bl. Henrik Suzo, redovnik 

Ankaran  19.00 v čast Materi Božji za Božje varstvo, telesno 
  in dušno zdravje, za blagoslov v družini 
  za naše rajne (11) 

24. januar | torek  SV. FRANČIŠEK SALEŠKI, ŠKOF - spomin Marije Pomočnice 

Valdoltra 16.00 + Jožica Kadivec 

Ankaran  19.00 + Anton Brec, + sorodniki 

25. januar | sreda  SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 
                                 sklep tedna molitve za edinost kristjanov 

Ankaran 19.00 v zahvalo za zakrament svetega zakona 
  za naše rajne (12) 

26. januar | četrtek  sv. Timotej in Tit, škofa 

Sv. Brida  17.00 v zahvalo za dar življenja 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Helena Antolin, + sorodniki 

27. januar | petek  sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 

Ankaran  19.00 + Marija Šav ob r. d. 
  + Jožica Kadivec 

28. januar | sobota  sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj 

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

29. januar | nedelja  4. NED. MED LETOM - PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA 

Sv. Brida  08.00 + Gregor Lorbek, obl. 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (13) 
 

https://www.svetopisemskimaraton.si/

