25. november 2018
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – NEDELJA KARITAS
25. november | nedelja KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Ivan ob r.d. in Neža Gabrijelčič
Valdoltra
11.00 Nina Vukšinić in družina
26. november | ponedeljek sv. Valerijan Oglejski, škof
Ankaran
19.00 + Srečko Lorbek, obl.
+ Ernest Bevc
27. november | torek sv. Virgil in Modest, škofa
Valdoltra
17.00 za zdravje
Ankaran
19.00 + Janez Mihelič
28. november | sreda sv. Katarina Labouré, redovnica
Ankaran
19.00 + Franc in Jožefa Bizjak
za naše rajne (5)
29. november | četrtek sv. Filomen, mučenec
Ankaran
18.00 molitvena ura Karitas
Ankaran
19.00 + Franc Stipanič, 7. dan
za naše rajne (6)
30. november | petek SV. ANDREJ, APOSTOL - spomin sv. Janeza Boska
Valdoltra
17.00 + Andrej in Terezija Matoša
Ankaran
19.00 za duše v vicah
1. december | sobota bl. Karel de Foucauld, redovnik
Sv. Brida
17.00 + Lino Radin, obl.
Ankaran
19.00 + iz družin Kavčič in Lampe
2. december | nedelja 1. ADV. NEDELJA - OBL. POSVETITVE ŽUP. CERKVE
Sv. Brida
08.00 + Albert in starši Nadoh
Ankaran
09.30 + starši Murković in Lepen
Valdoltra
11.00 Barbara Zlobec in družina

Jezus vzpostavlja kraljestvo resnice in življenja, svetosti in milosti,
pravičnosti, miru in ljubezni. Kot
njegovi sodelavci se pri njem
krepimo v ljubezni do bližnjega.
V tem tednu bomo v času
verouka v ponedeljek in v
sredo ob 17.00 izdelovali
adventne venčke.
Za spremljanje bogoslužja naj
bo v pomoč liturgični zvezek in
listi z nedeljsko Božjo besedo.
Začeli smo teden Karitas z
vodilno mislijo »Mladost iz
korenin modrosti«.
V preddverju cerkve je košara,
kjer lahko za Karitas darujete
hrano ali kaj drugega za
pomoči potrebne.

V ponedeljek ob 19.00
sodelavci Karitas vabljeni k
zahvalni sveti maši k Sv. Marku
v Kopru.
V sredo vabljeni k spremljanju dobrodelnega koncerta Klic dobrote in k solidarnosti.
V četrtek ob 18.00 vabljeni k molitveni uri v tednu Karitas.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Prihodnja nedelja je 1. adventna, pri sveti maši bomo blagoslovili adventne vence. Ta dan je
tudi obletnica posvetitve župnijske cerkve.
Svetega Miklavža bomo sprejeli v sredo, 5. decembra, ob 17.00 uri v župnijski cerkvi in ga
nato pospremili v šotor na trgu v Ankaranu. Vabljeni iz vse župnije.
Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve.
V večno življenje je odšel Franc Stipanič iz Ankarana. Naj mu Bog obilno povrne za vse dobro,
za kar se je v življenju trudil. Hvaležni smo mu tudi za vso pomoč v župniji.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.

