
 

11. december 2016 

3. ADVENTNA NEDELJA – nedelja veselja  
Glasnik, Janez Krstnik, prihaja 
pred Božjim obličjem in nas 
vabi, da svoj korak trdno 
zastavimo po Božji poti. 
Veselimo se, da nismo sami! 

Verouk po urniku. Bogoslužni 
zvezek naj koristi tako 
veroučencem kot tudi staršem. 

Zdaj po sveti maši veroučenci 
vabljeni na vaje pesmi za božičnico. 

V torek sestanek Karitas. 

V petek začnemo božično 
devetdnevnico. Vabljeni k še 
bližjemu pričakovanju Odreše-
nika po možnosti pri 
bogoslužju, pa tudi doma. 

Vključimo v svoj koledar 
opravil srečanje z Jezusom v 
zakramentu sprave. V dneh 
božične devetdnevnice bo 
priložnost za zakrament 
sprave uro pred sveto mašo, 
možnost je tudi v stolnici. 

Hvala vsem sodelujočim pri pripravi in izvedbi srečanja s svetim Miklavžem. Hvala Občini 
Ankaran ter italijanski skupnosti iz Ankarana in Hrvatinov. 

Vabljeni k pomoči pri urejanju cerkve. 

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

11. december | nedelja  3. adventna nedelja – nedelja veselja 

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 

12. december | ponedeljek  Devica Marija iz Guadalupe 

Sv. Brida 17.00 + Marija, Benedikt in Vesna Olenik, obl. 

Ankaran 19.00 + Oskar Bajt 

13. december | torek  sv. Lucija, devica, mučenka 

Valdoltra 17.00 + Zvonko Bobanović 

Ankaran 19.00 za naše rajne (15)  

14. december | sreda  sv. Janez od Križa, duhovnik, cerkv. učitelj 

Ankaran 19.00 + Štefka Petaci 
  po namenu 

15. december | četrtek  bl. Antonija, Krizina in druge drinske muč. 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + starši in sorodniki Gluhak in Lahajnar 
  po namenu 

16. december | petek  božična devetdnevnica 

Valdoltra 17.00 za spreobrnjenje 

Ankaran 19.00 + Jože Tomažič, 30. dan 

17. december | sobota  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 
  za naše rajne (16) 

18. december | nedelja  4. adventna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Mario Angelini 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar 
 


