
 

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 

7. december | ponedeljek  Ambrož, škof, cerkveni učitelj 

Sv. Brida 17.00 + Giuseppe Fontanot, 30. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (14) 

8. december | torek  BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

Ankaran 9.30 + sorodniki 

Valdoltra 17.00 v čast in zahvalo Materi Božji 

Ankaran 19.00 + Marija Gluhak ob r.d. 

9. december | sreda  Valerija, mučenka 

Ankaran 19.00 + Nevenka Prtenjača, 30. dan 
  + iz družine Tripar 

10. december | četrtek  Loretska Mati Božja 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 za srečno operacijo in dobro okrevanje 

11. december | petek  Damaz I., papež 

Valdoltra 17.00 za verne duše v vicah 

Ankaran 19.00 v dober namen 

12. december | sobota  Devica Marija iz Guadalupe 

Ankaran 19.00 za naše rajne (15) 

13. december | nedelja  3. adventna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Ruggiero Vodopija, obl. 

Ankaran 09.30 + Avrelij, + iz družin Cunja in Primožič 

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar 
 

6. december 2015 

2. ADVENTNA NEDELJA – SVETI NIKOLAJ, ZAVETNIK ŽUPNIJE 
Veselimo se, ker smo 
odrešeni, veselimo se, ker 
lahko delamo dobro drug 
drugemu! Ob Jezusu in v 
župnijski skupnosti najdimo 
svoj duhovni dom. 

V sredo smo praznovali 
obletnico posvetitve župnijske 
cerkve, danes pa je zavetnik 
župnije sv. Nikolaj. Hvala 
pevcem in vsem sodelujočim 
za vse, kar so lepo pripravili 
sinoči in danes. 

V torek je sestanek Karitas. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

V večno življenje je odšel 
Giuseppe Fontanot iz 
Hrvatinov. Naj mu Bog obilno 
poplača za vsa dobra dela v 
življenju. 

V nedeljo 20. decembra bosta 
med in po sveti maši ob 9.30 

obogatila bogoslužje in našega duha sopranistka Francka Šenk in organist Tone Potočnik. 

Molimo za naše družine in pravo modrost in se ob spoštovanju vsakogar zavzemimo za 
svoje pravice. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. Sveti Miklavž, oz. san Nicolò, pa je za vsakogar 
prinesel nekaj mandarin. 


