
 

24. december 2017 

4. ADVENTNA NEDELJA – SVETI VEČER 
 Jezus prihaja med nas in 
posvečuje kraj našega bivanja s 
svojo navzočnostjo. Prosimo ga za 
mir in medsebojno povezanost. 

Danes je sveti večer pred 
božičnim praznikom. Ob 19.00 
večerna božična sveta maša s 
sodelovanjem otrok, pri Sv. Bridi 
ob 22.00 uri in v župnijski cerkvi 
polnočnica, sodelujejo birmanci. 

Na božični dan svete maše pri Sv. 
Bridi, v župnijski cerkvi in v Valdoltri. 

V torek, 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. 

Prihodnjo nedeljo praznik Svete 
Družine in drugi sveti večer. 
Dopoldne pri sveti maši 
blagoslov otrok in zahvala za vse 
prejeto v iztekajočem se letu. 

Koledniki bodo šli na pot na praz-
nik Sv. treh kraljev, 6. januarja. 

Prvi kontejner za papir je oddan, Ka-
ritas vabi še naprej k sodelovanju. 

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

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Blagoslovljen božič! Zahvaljujmo se, da nam je Bog z Jezusovim rojstvom izkazal naklonjenost. 

Buon Natale! Ringraziamo Dio per il suo amore che ci ha dimostrato con la nascita di Gesù. 

 

24. december | nedelja  4. adventna nedelja – SVETI VEČER 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Marušič 

Ankaran 09.30 za varstvo družine 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 

Ankaran 19.00 + Franica Saksida in + Alojz Batič 

Sv. Brida 22.00 + iz družine Kolenko 

25. december | ponedeljek  BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

Ankaran 00.00 za žive in pokojne župljane 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo; + oče Danko Zdravje in + nono Dušan Repič 

Ankaran 09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Valdoltra 11.00 + Ivica Španjol, starši in sorodniki 

26. december | torek  SV. ŠTEFAN, PRVI MUČENEC 

Sv. Brida 08.00 po namenu 

Ankaran 09.30 po namenu 

27. december | sreda  SV. JANEZ, APOSTOL, EVANGELIST 

Ankaran 19.00 + Srečko Lorbek, 30. dan 
  + Giuseppe Scheriani 

28. december | četrtek  SV. NEDOLŽNI OTROCI 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + stari starši Logar in Gašperlin 
  za zdravje v družini 

29. december | petek  5. dan božične osmine 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + iz družin Velkavrh in Gašperlin 

30. december | sobota  6. dan božične osmine 

Ankaran 19.00 za zdravje 

31. december | nedelja  SVETA DRUŽINA, sv. Silvester 

Sv. Brida 08.00 + Jože in Branko Humar 

Ankaran 09.30 v zahvalo za leto, ki se izteka 

Valdoltra 11.00 v čast Sv. Družini, v zahvalo za prejete milosti 

1. januar | ponedeljek  MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO 

Sv. Brida 08.00 za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Silvester in Ana Pohlen 
 


