
 

4. december 2016 

2. ADVENTNA NEDELJA  
Janez Krstnik nas vabi k 
spreobrnjenju: da bi svoja jadra 
usmerili po vetru Svetega 
Duha, ki nas vodi k odrešenju 
skupaj z Jezusom. Sveti Nikolaj 
nas v Jezusovem imenu uči 
dobrote. Naj raste v naših srcih! 

Jutri bo sveta maša ob 17.00 uri, 
ob 18.00 v župnijski cerkvi igrica 
in srečanje z Miklavžem, po 
sprevodu po naših ulicah 
nadaljevanje in obdaritev v 
šotoru na trgu. Miklavž vabi 
otroke iz vse župnije. Vabljeni k 
sveti maši na praznik v torek. 

Verouk jutri odpade, naprej 
med tednom po urniku. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V četrtek sestanek katehetov. 

Košara iz tedna Karitas je še 
danes na voljo za vaše darove 
Imejmo srce odprto za vse, ki so 
v stiskah. 

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. 

Sveti Miklavž je že danes prinesel mandarine in suhe smokve. Po sveti maši se zaustavite pred 
cerkvijo. Hvala italijanski skupnosti iz Ankarana in Hrvatinov. 

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 

5. december | ponedeljek  bl. Filip Rinaldi, duhovnik, redovnik 

Ankaran 17.00 + Franc Šenk, obl. 
  + Ivica Birsa 

6. december | torek  SV. NIKOLAJ, ŠKOF, ZAVETNIK NAŠE ŽUPNIJE 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + iz družin Pavalec in Boštjančič  

7. december | sreda  sv. Ambrož, škof 

Ankaran 19.00 + mama Marija Gluhak 
  + iz družine Tripar 

8. december | četrtek  BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

Ankaran 09.30 v čast in zahvalo Materi Božji 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

9. december | petek  sv. Valerija, mučenka 

Valdoltra 17.00 v dober namen 

Ankaran 19.00 + Franc in Marija Bonča 

10. december | sobota  Loretska Mati Božja 

Sv. Brida 17.00 + starši Stjepan in Zita, sestri Antonija in Štefica, brata Petar in Josip 

Ankaran 19.00 + Štefka Petaci 

11. december | nedelja  3. adventna nedelja 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 09.30 + mama Jela in oče Mihael Jug 

Valdoltra 11.00 za zdravje mame Marije, moža Marjana in sina Jana 
 


