
 

16. december 2018 

3. ADVENTNA NEDELJA 
         Vir veselja je nezasluženi dar 
odrešenja. Pot do njega je 
spreobrnjenje in življenje pravič-
nosti v ljubezni. Veselimo se, naša 
blagost naj bo znana vsem 
ljudem, Gospod je blizu! 

Po sveti maši otroci vabljeni h 
kratki pevski vaji za božič. 

Med božično devetdnevnico se 
bomo letos spoznavali z liki iz 
jaslic. Vabljeni vsi, še posebej pa 
birmanci in prvoobhajanci. 

Verouk je po urniku. Za sprem-
ljanje bogoslužja naj bo v 
pomoč liturgični zvezek in listi 
z nedeljsko Božjo besedo. 

V nedeljo, 23. decembra bodo 
pri sveti maši v župnijski cerkvi in 
po njej sodelovali pevci iz Italije, 
Ensemble Super flumina Babylo-
nis. Hvala Skupnosti Italijanov iz 
Hrvatinov za povabilo. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in krašenju cerkve. 

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. 

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 

17. december | ponedeljek  2. dan božične devetdnevnice 

Ankaran  19.00 + Anica Furlan, 30. dan 
  + Janez in Štefka Petaci 

18. december | torek  3. dan božične devetdnevnice 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 + Janez Mihelič 

19. december | sreda  4. dan božične devetdnevnice 

Ankaran  19.00 + Sergio e Nella Petronio 
  za krščansko edinost 

20. december | četrtek  5. dan božične devetdnevnice 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Franc Stipanič, 30. dan 

21. december | petek  6. dan božične devetdnevnice 

Valdoltra  17.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  19.00 + Janez Mihelič 

22. december | sobota  7. dan božične devetdnevnice 

Sv. Brida  17.00 + Vlado Marinkovič, obl. 

Ankaran  19.00 + iz družine Petaci 

23. december | nedelja  4. ADVENTNA NEDELJA – 8. dan božične devetdnevnice 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 po namenu, za zdravje 

Valdoltra  11.00 + Anton Zlobec 
 


