3. december 2017
1. ADVENTNA NEDELJA – PRAZNOVANJE SV. NIKOLAJA
3. december | nedelja 1. adv. nedelja - PRAZNOVANJE SV. NIKOLAJA
Sv. Brida
08.00 + iz družin Strilić in Višaticki
Ankaran
09.30 + Franica Saksida, obl. in + Alojz Batič
Valdoltra
11.00 Barbara Zlobec in družina
4. december | ponedeljek sv. Barbara, mučenka
Sv. Brida
17.00 + Giuseppe in Rozina Fontanot, obl.
Ankaran
19.00 + Srečko Lorbek, 7. dan
5. december | torek bl. Filip Rinaldi, duhovnik, redovnik
Valdoltra
17.00 za zdravje
Ankaran
19.00 + Franc Šenk, obl.
6. december | sreda SV. NIKOLAJ, ŠKOF, ZAVETNIK NAŠE ŽUPNIJE
Ankaran
19.00 + Niko Leben
7. december | četrtek sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Gianni Scheriani
8. december | petek BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Ankaran
09.30 + starši
Valdoltra
17.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
19.00 + Marija Gluhak ob r. d.
9. december | sobota sv. Valerija, mučenka
Ankaran
19.00 + Alojz in Marija Debeljak
10. december | nedelja 2. adventna nedelja
Sv. Brida
08.00 + Albin Zonta, obl.
Ankaran
09.30 + iz družine Petaci
Valdoltra
11.00 v čast in zahvalo Materi Mariji

Bodimo budni, pozorni, odprtega srca. Pripravljajmo se na
Jezusov prihod z dobrimi deli,
vsak dan naj bo trenutek
namenjen za pogovor z njim.
Verouk je ob ponedeljkih in sredah. Molimo za naše veroučence!
Svetega Miklavža bomo sprejeli v torek, 5. decembra, ob
17.00 uri v župnijski cerkvi in
ga nato pospremili v šotor na
trgu v Ankaranu. Vabljeni iz
vse župnije. Povejte o Miklavževi dobroti tudi drugim.
V sredo srečanje biblične skupine.
V četrtek obisk bolnikov.
Zaključujemo teden Karitas pod
geslom »Kje sem doma?« Hvala
za vaše molitve in darove za
potrebne. Košara, kjer lahko
darujete hrano za potrebne, je
še vedno postavljena.

Kontejner za papir se polni, vabljeni še naprej k sodelovanju.
Na božično praznovanje se pripravimo s srečanjem z Jezusom v zakramentu sprave.
V nedeljo, 17. decembra, bo med nami pri Sv. Bridi in v Ankaranu spovednik od drugod.
V večno življenje je odšel Srečko Lorbek. Naj ga Bog usmiljeno sprejme k sebi.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.
Sveti Miklavž je že danes prinesel mandarine. Po sveti maši se zaustavite pred cerkvijo.
Hvala za podporo Občini Ankaran ter italijanski skupnosti iz Ankarana in Hrvatinov.

