9. december 2018
2. ADVENTNA NEDELJA
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
10. december | ponedeljek Loretska Mati Božja
Ankaran
19.00 + Janez Mihelič
za žive in pokojne župljane
11. december | torek sv. Damaz I., papež
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Gabriela Škarabot
12. december | sreda Devica Marija iz Guadalupe
Ankaran
19.00 + Jakob in Rozalija Gnezda
za naše rajne (9)
13. december | četrtek sv. Lucija, devica, mučenka
Sv. Brida
17.00 + Franc Mesarec, 30. dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Franko Grego
14. december | petek sv. Janez od Križa, duhovnik, cerkv. učitelj
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Janez Mihelič
15. december | sobota bl. Antonija, Krizina in dr. drinske mučenke
Ankaran
19.00 + Izidor in Marija Gluhak in + sorodniki
za naše rajne (10)
16. december | nedelja 3. ADVENTNA NEDELJA - začetek božične devetdnevnice
Sv. Brida
08.00 + sorodniki, prijatelji in znanci
Ankaran
09.30 + Janez Mihelič
Valdoltra
11.00 + Helena in Drago Gantar

Janez Krstnik tudi nam kliče:
Pripravite pot Gospodu! Bodimo
Božji sodelavci pri sporočanju
dobre novice o odrešenju.
Po sveti maši otroci vabljeni h
kratki pevski vaji za božič.
Verouk je po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v
pomoč liturgični zvezek in listi
z nedeljsko Božjo besedo.
V sredo srečanje biblične skupine.
Prihodnjo nedeljo bo med nami
spovednik od drugod, pred
božičnim praznovanjem se
poslužimo možnosti za srečanje
z Jezusom v zakramentu sprave.
V nedeljo, 23. decembra bodo
pri sveti maši v župnijski cerkvi in
po njej sodelovali pevci iz Italije.
Karitas še naprej vabi k
zbiranju papirja za pomoč
otrokom v misijonu v Ugandi.

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in krašenju cerkve.
Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo lepo sprejeli svetega Miklavža. Po njegovem zgledu
delimo darove in jih tudi s hvaležnostjo sprejemajmo.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Dijaki Gimnazije Želimlje bodo prodajali voščilnice za pomoč tistim, ki težko pokrivajo stroške.

