
 

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 

30. november | ponedeljek  ANDREJ, APOSTOL 

Sv. Brida 08.00 + Marija Farkaš, 30. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (10) 

1. december | torek  bl. Karel de Foucauld, redovnik 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (11) 

Ankaran 19.00 + Katarina Kosirnik 

2. december | sreda  OBLETNICA POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Ankaran 19.00 + Marija in Alojz Debeljak, obl. 
  za naše rajne (12) 

3. december | četrtek  Frančišek Ksaverij, redovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 za naše rajne (13) 

4. december | petek  Barbara, mučenka – prvi petek 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (14) 

Ankaran 19.00 za župljane 

5. december | sobota  bl. Filip Rinaldi, redovnik – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Franc Šenk, obl. 
  + Franc Poklar, obl. 

6. december | nedelja  2. adventna nedelja – SV. NIKOLAJ 

Sv. Brida 08.00 + Albin Zonta, obl. 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 Barbara Zlobec 
 

29. november 2015 

1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS 
Bog zanesljivo izpolni svoje 
obljube. Bodimo čuječi, da ne 
zgrešimo njegovega prihoda. 

Danes je nedelja Karitas. Hvala 
sodelavcem, ki pomagajo širiti 
to razsežnost naše vere, hvala 
vam za darove za potrebne. 

V sredo je obletnica posvetitve 
župnijske cerkve. 

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

V soboto zvečer pride sveti 
Miklavž. Srečali ga bomo v 
šotoru v Ankaranu ob 18.00. 

Miklavž nas bo obiskal tudi na 
praznik župnijskega zavetnika 
v nedeljo in sicer po mašah pri 
Sv. Bridi in v Ankaranu. 

Advent je še posebej čas 
petja. Župnijski pevski zbor 
vabi, da bi se pridružil še kdo. 

V soboto 19. decembra ob 19.00 bo v župnijski cerkvi koncert za sopran in orgle. Nastopila 
bosta sopranistka Francka Šenk in organist Tone Potočnik. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


