
 

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

Sv. Brida 08.00 + Nevenka Prtenjača 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 

21. december | ponedeljek  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 + Anica in Ivan Čič 

22. december | torek  božična devetdnevnica 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (15) 

Ankaran 19.00 po namenu 

23. december | sreda  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 + sin Rok Koželj, brat Feri in oče Franc Antolin 

24. december | četrtek  Adam in Eva – sveti večer 

Ankaran 19.00 + Silva Guček 

Sv. Brida 22.00 + Nevenka Prtenjača 

25. december | petek  BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO 

Ankaran 00.00 za župljane 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo očetu Danku Zdravje, + sorodniki Zdravje, + Dušan Repič 

Ankaran 09.30 za zdravje 

Valdoltra 11.00 za naše rajne (16) 

26. december | sobota  Štefan, prvi mučenec – božična osmina 

Sv. Brida 08.00 + Pavlina Marušič, obl., + sorodniki 

Ankaran 09.30 + starši Kovač 

20. december | nedelja  SVETA DRUŽINA – božična osmina 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo 

Ankaran 09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Valdoltra 11.00 v čast Sv. Družini in zahv. za prejete milosti Pavel Zlobec 
 

20. december 2015 

4. ADVENTNA NEDELJA 
 Blagor nam, če bomo 
verovali; zakaj spolnilo se bo, 
kar nam govori Gospod! 

Hvala sopranistki Francki Šenk 
in organistu Tonetu Potočni-
ku. Z glasbo nas bosta oboga-
tila tudi še po sveti maši. 

Priložnost za spoved je vsak 
dan od 18.00 naprej do svete 
maše božične devetdnevnice. 
Možnost za srečanje z 
Jezusom v zakramentu je tudi 
v stolnici v Kopru. 

Na sveti večer v četrtek 24. 
decembra bodo svete maše 
ob 19.00 v župnijski cerkvi 
(otroška božičnica), ob 22.00 
pri Sv. Bridi in polnočnica v 
župnijski cerkvi. Na božični 
dan svete maše kot ob 
nedeljah. 

V soboto 26. decembra je 
drugi dan božične osmine, 

praznik prvega mučenca sv. Štefana in državni praznik samostojnosti in enotnosti. Sveti 
maši bosta pri Sv. Bridi ob 8.00 in v Ankaranu ob 9.30. 

Na sv. Štefana bo ob 11.00 v Zanigradu blagoslov konj, pri Sv. Antonu pa od 16.00 do 20.00 
žive jaslice. 

Prihodnjo nedeljo, na praznik Svete Družine, bo blagoslov otrok. 

Skavti so v letu usmiljenja iz Betlehema prinesli luč miru. Prisluhnimo njihovi poslanici. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


