
 

22. november | nedelja  KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, sv. Cecilija 

Sv. Brida 08.00 + Ivan Mezgec, obl. 

Ankaran 09.30 + starši Murkovič in Lepen ter sorodniki 

Valdoltra 11.00 v čast M.B. za zdravje; za varstvo družine 

23. november | ponedeljek  Klemen I., papež, mučenec 

Ankaran 19.00 za župljane 
  + iz družine Kosirnik 

24. november | torek  Andrej Dung-Lac, duh. idr. vietnamski muč. 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (9) 

Ankaran 19.00 v č. Mariji Pomočnici za spreobrnjenje grešnikov 

25. november | sreda  Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Marija Hrvatin, 30. dan 

Ankaran 19.00 + Marija Kozlan, obl. 

26. november | četrtek  Leonard Portomavriški, red., misijonar 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 + Nella in Sergio Petronio 

27. november | petek  Modest in Virgil, škofa 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (10) 

Ankaran 19.00 + Franica Saksida, obl. 

28. november | sobota  Katarina Labouré, redovnica 

Ankaran 12.00 v zahvalo za 50 let zakona Franc in Betka Lampe 
 19.00 + iz družin Kavčič in Lampe 

29. november | nedelja  1. adventna nedelja – nedelja Karitas 

Sv. Brida 08.00 + Lino Radin, obl. 

Ankaran 09.30 + Ana Radin 

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinič in družina 
 

22. november 2015 

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 
Jezus, kralj vseh časov, odpri 
nam oči in srce za resnico, da 
bi poslušali tvoj glas! 

Ob godu zavetnice cerkvene 
glasbe in pevcev zahvala 
našim pevcem, njihovim 
voditeljem in drugim glasbeni-
kom za zavzetost pri skrbi za 
lepoto bogoslužja 

Danes začenjamo teden 
Karitas. Vabljeni k sodelovanju 
z večjo pozornostjo do bližnjih, 
ki potrebujejo naše pomoči, 
kot tudi z darovanjem hrane 
ali drugih sredstev. 

Jutri je sestanek katehetov. 

Prihodnji torek in sredo ( 24. 
in 25. 11. bodo veroučenci 
izdelovali adventne venčke. 
Birmanci imajo jutri in v sredo 
reden verouk. 

V nedeljo blagoslov adventnih 
venčkov med sveto mašo. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Miklavž bo prišel v soboto 5. 12. ob 18.00 v Ankaran. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


