2. december 2018
1. ADVENTNA NEDELJA – PRAZNOVANJE SV. NIKOLAJA
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
3. december | ponedeljek sv. Frančišek Ksaverij, duhovnik, misijonar
Ankaran
19.00 + iz družine Maršič, za razsvetljenje
za naše rajne (7)
4. december | torek sv. Barbara, mučenka
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 za naše rajne (8)
5. december | sreda bl. Filip Rinaldi, duhovnik, redovnik
Ankaran
17.00 + Franc Šenk, obl.
6. december | četrtek SV. NIKOLAJ, ŠKOF, ZAVETNIK NAŠE ŽUPNIJE
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Niko Leben
7. december | petek sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Janez Mihelič
8. december | sobota BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Ankaran
09.30 + Marija Gluhak
Ankaran
19.00 v čast Mariji Brezmadežni za zdravje
9. december | nedelja 2. ADVENTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Albin Zonta, obl.
Ankaran
09.30 po namenu
Valdoltra
11.00 v čast in zahvalo Materi Božji

V zaupanju in čuječnosti gledamo,
da ne bi zgrešili Odrešenikovega
prihoda: ob človeškem rojstvu,
vsak dan znova v evharistiji in ob
koncu časov. Sveti Nikolaj nas uči
velikodušnosti, naša cerkev z
nenehno navzočim Jezusom pa
naj nam bo kraj edinosti in moči.
Verouk je po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v
pomoč liturgični zvezek in listi
z nedeljsko Božjo besedo.
Svetega Miklavža bomo sprejeli v sredo, 5. decembra, ob
17.00 uri v župnijski cerkvi.
Takrat bo tudi sveta maša.
Nato bomo svetega Miklavža
pospremili v šotor na trgu v
Ankaranu. Vabljeni iz vse
župnije.
Praznujmo zavetnika župnije
tudi na sam dan njegovega godu.

V ponedeljek sestanek Karitas.
Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov.
V soboto je praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, sveti maši ob 9.30 in 19.00 uri.
Še danes je v okviru tedna Karitas v preddverju cerkve košara, kjer lahko za Karitas darujete
hrano ali kaj drugega za pomoči potrebne.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Sveti Miklavž je že za danes pustil nekaj za nas. Dobimo se pred cerkvijo. Hvala za podporo
Občini Ankaran ter Italijanski skupnosti Ankaran.
Dijaki Gimnazije Želimlje bodo prodajali voščilnice za pomoč tistim, ki težko pokrivajo stroške.

