
 

24. november 2019 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – NEDELJA KARITAS 
 Jezus je kralj v ljubezni. Ni 
prišel na svet reševat sebe, 
ampak druge, nas ljudi. 

V tem tednu bomo v času 
verouka v ponedeljek in sredo 
izdelovali adventne venčke. 
Vabljeni tudi starši in drugi. 
Kdor ne utegne med tednom, 
venček lahko izdela skupaj s 
skavti v soboto dopoldne. 

Prihodnjo nedeljo adventne ven-
čke prinesemo k blagoslovu, skavti 
pa jih bodo ponudili za prosto-
voljne prispevke za njihovo 
dejavnost in popestritev programa. 

V ponedeljek seja župnijskega 
pastoralnega sveta. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V petek ob 19.30 je pri nas 
srečanje mladih z vse Obale. 

Prihodnjo nedeljo se bomo 
zahvalili za 35 let naše župnijske 

cerkve in prosili, naj nas Božja modrost razsvetli v prihodnje in našo župnijsko skupnost močneje 
poveže med seboj. Med nami bo beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar. 

Svetega Miklavža bomo sprejeli v četrtek, 5. decembra, ob 17.00 uri v župnijski cerkvi. 

Hvala za darove pri sveti maši. Namenjeni so za tiste, ki jim s svojimi programi pomaga Karitas. V 
košaro še med tednom lahko darujete hrano ali drugo potrebno. V sredo vabljeni k spremljanju 
dobrodelnega koncerta Klic dobrote in k solidarnosti. Sodelavci Karitas romajo na Ponikvo. 

Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k 
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi. 

Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve, novi pevci v župnijski pevski zbor 
in bralci Božje besede. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

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

24. november | nedelja  KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS 

Sv. Brida  08.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 Nina Vukšinić in družina 

25. november | ponedeljek  sv. Katarina Aleksandrijska, dev. muč. 

Ankaran  19.00 za naše rajne (4) 

26. november | torek  sv. Valerijan Oglejski, škof 

Valdoltra  16.00 za zdravje 

Ankaran  19.00 + Vid Pavalec in Evgen Černič, obl., + sorodniki 

27. november | sreda  sv. Virgil in Modest, škofa, ap. Karantanije 

Ankaran  19.00 + starši Jelovčan in Stružnik 
  za naše rajne (5) 

28. november | četrtek  sv. Katarina Labouré, redovnica, vidkinja 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + iz družine Pavletič 

29. november | petek  sv. Filomen, mučenec 

Sv. Brida  18.00 + Miranda Stančič 

Ankaran  19.00 za naše rajne (6) 

30. november | sobota  SV. ANDREJ, APOSTOL 

Ankaran  19.00 v zahvalo 
  za naše rajne (7) 

1. december | nedelja  1. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Srečko Lorbek, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 
  po namenu 

Valdoltra  11.00 Barbara Zlobec in družina 
 


