
 

27. november 2016 

1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS 
Adventni čas je čas umirjenega 
pričakovanja v veselju, s 
pesmijo v srcu in na ustih. 
Čujmo, da Jezus ne bi šel mimo 
nas. Naj nas uči dobrote do 
bližnjega in nam zanjo da moči. 

Blagoslovili smo adventne vence. 
V preddverju cerkve so besedila v 
pomoč pri družinski ali osebni 
molitvi ob adventnem vencu. 

Danes sklepamo teden Karitas. 
Molili smo za tiste, ki so v stiskah 
in se potrudili tudi vidno izkazati 
svojo krščansko ljubezen. V 
preddverju je košara, kjer še 
vedno lahko darujete hrano ali 
denarne prispevke. 

Verouk od jutri naprej po urniku. 
Bogoslužni zvezek je v pomoč 
veroučencem, pa tudi staršem pri 
spremljanju Jezusovega sporočila. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

V petek je obletnica posvetitve naše župnijske cerkve. 

Bliža se sv. Nikolaj, Miklavž, naš župnijski zavetnik, še posebej pa dobrotnik, ki obdaruje in 
nas uči obdarovati. Prihodnjo nedeljo ga bomo počastili pri nedeljskem evharističnem 
srečanju, na predvečer godu pa nas bo nagovoril najprej v župnijski cerkvi ob 18.00, nato pa 
še v šotoru na trgu v Ankaranu ob 19.00. Sveta maša v Ankaranu bo 5. 12. ob 17.00 uri. 

Vključimo v svoj koledar opravil srečanje z Jezusom v zakramentu sprave. 

Vabljeni k pomoči pri urejanju cerkve. Pogovorite se z Jožico Černigoj in Martino Angelini. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

27. november | nedelja  1. adventna nedelja – NEDELJA KARITAS 

Sv. Brida 08.00 + Stefania, Santo in Graziella Angelini 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinić in družina 

28. november | ponedeljek  sv. Katarina Labouré, redovnica 

Ankaran 19.00 + Bruno Bonča 
  za naše rajne (12) 

29. november | torek  sv. Filomen, mučenec 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (13) 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov  

30. november | sreda  SV. ANDREJ, APOSTOL - spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 po namenu 

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

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Štefka Petaci 
  za naše rajne (14) 

2. december | petek  OBL. POSVETITVE ŽUP. CERKVE – prvi petek 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (15) 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

3. december | sobota  sv. Frančišek Ksaver, misijonar – prva sobota 

Sv. Brida 17.00 + Alojz in Marija Debeljak, obl. 

Ankaran 19.00 + Franc Poklar, obl. 

4. december | nedelja  2. adv. nedelja – PRAZNOVANJE SV. NIKOLAJA 

Sv. Brida 08.00 + Albin Zonta 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 Barbara Zlobec 
 


