
 

13. december | nedelja  3. adventna nedelja – Lucija, mučenka 

Sv. Brida 08.00 + Ruggiero Vodopija, obl. 

Ankaran 09.30 + Avrelij, + iz družin Cunja in Primožič 

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar 

14. december | ponedeljek  Janez od Križa, duh., cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + Marija Kresevič, 30. dan 
  + Marija Pavlič 

15. december | torek  bl. Antonija, Krizina in druge drinske mučenke 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Marija in Željko Gluhak, obl. 

16. december | sreda  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 v zahvalo 
  v dober namen 

17. december | četrtek  božična devetdnevnica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 za razsvetljenje 

18. december | petek  božična devetdnevnica 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (14) 

Ankaran 19.00 za naše rajne (15) 

19. december | sobota  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 + Vlado Marinkovič, obl. 

20. december | nedelja  4. adventna nedelja – bož. devetdnevnica 

Sv. Brida 08.00 + Nevenka Prtenjača 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 
 

13. december 2015 

3. ADVENTNA NEDELJA 
Kako naj širimo Božje 
usmiljenje, ki smo ga prejeli? 
Z veseljem sprejemajmo 
bližnjega in to pokažimo z 
dobrimi deli. 

Zdaj v stolnici, popoldne ob 
16.00 pa na Sveti Gori in v 
Logu pri Vipavi škofa Jurij in 
Metod odpirata sveta vrata 
jubileja usmiljenja. 

V sredo začenjamo božično 
devetdnevnico. Med božično 
devetdnevnico bo priložnost 
za srečanje z usmiljenim 
Bogom v zakramentu sprave 
od 18h naprej. 

V nedeljo 20. decembra bosta 
med in po sveti maši ob 9.30 z 
glasbo obogatila bogoslužje in 
našega duha sopranistka 
Francka Šenk in organist Tone 
Potočnik. 

Poučimo se, o čem bomo glasovali na referendumu prihodnjo nedeljo. Tokrat vprašanje ni 
politično, pač pa gre za spoštovanje Božjih zapovedi in naravnih zakonitosti. Da ne bi s svojo 
nedejavnostjo povzročili nepopravljivo škodo za naše otroke. Molimo za naše družine in 
pravo modrost. Radio Ognjišče vabi, da bi se pridružili pri molitvi rožnega venca. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


