
 

18. december 2016 

4. ADVENTNA NEDELJA  
Angel Gospodov naznanja, da se 
izpolnjuje obljuba odrešenja. Na 
nepričakovan način, a vendar z 
vsem spoštovanjem do človeka. 
Naj Sveta Družina izprosi 
blagoslov tudi našim družinam. 

Vabljeni k vajam za božičnico 
vabljeni danes ob 18.00 uri. 

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

Pri božični devetdnevnici s 
petjem vabimo Jezusa, kralja, ki 
prihaja in sledimo zgodbi 
družine v pripravi na božič. 
Vabljeni k skupnemu bogoslužju. 

V sredo biblična skupina. 

V četrtek in petek obisk in 
obhajilo bolnikov. 

Priložnost za spoved je vsak dan 
od 18.00 naprej. Možnost za 
srečanje z Jezusom Odreše-
nikom v zakramentu sprave je 
tudi v stolnici v Kopru. 

Na sveti večer v soboto 24. decembra bodo svete maše ob 19.00 v župnijski cerkvi (otroška 
božičnica), ob 22.00 pri Sv. Bridi in polnočnica v župnijski cerkvi. V nedeljo, na božični dan pri 
Sv. Bridi, v Ankaranu in Valdoltri. 

V ponedeljek 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. 

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

Skavti povabljeni, da nam povedo poslanico ob Betlehemski lučki miru. 

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 

19. december | ponedeljek  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 + Ana in Silvester Pohlen 

20. december | torek  božična devetdnevnica 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (17) 

Ankaran 19.00 + iz družine Petaci  

21. december | sreda  božična devetdnevnica 

Ankaran 19.00 + Vlado Marinkovič, obl. 

22. december | četrtek  božična devetdnevnica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 v čast Sveti Družini, za zdravje 

23. december | petek  božična devetdnevnica 

Valdoltra 17.00 + Jože Osterman, obl. 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

24. december | sobota  sveti večer 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

Sv. Brida 22.00 - 

25. december | nedelja  BOŽIČ GOSPODOVEGA ROJSTVA 

Ankaran 00.00 za žive in pokojne župljane 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo za zdravje; + Danko Zdravje in + Dušan Repič 

Ankaran 09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 

26. december | ponedeljek  SV. ŠTEFAN, PRVI MUČENEC 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Strilić in Višaticki 

Ankaran 09.30 - 
 


