1. december 2019
1. ADVENTNA NEDELJA – OBLETNICA POSVETITVE CERKVE
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
2. december | ponedeljek OBLETNICA POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE
Ankaran
19.00 + Elda in Duilio Gorela
za naše rajne (7)
3. december | torek sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
Valdoltra
16.00 Ankaran
19.00 za blagoslov pri delu
4. december | sreda sv. Janez Damaščan, duhovnik, cerkv. učitelj
Ankaran
19.00 + Miran Vrbančič
5. december | četrtek bl. Filip Rinaldi, duhovnik, redovnik
Valdoltra 16.00 Ankaran
17.00 + Franc Šenk, obl.
6. december | petek SV. NIKOLAJ, ŠKOF, ZAVETNIK NAŠE ŽUPNIJE
Sv. Brida
18.00 + Margit Hozjan, 30. dan
Ankaran
19.00 + Nikola Bogomolec in starši, + Milka in Štefan Dominić
7. december | sobota sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + Alojz in Marija Debeljak, obl.
+ Milka in Franc Likozar
8. december | nedelja BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Sv. Brida
08.00 + Albin Zonta, obl.
Ankaran
09.30 + Marija Gluhak
Valdoltra
11.00 v čast in zahvalo Materi Božji

Bog nas zbira v občestvo iz
različnih krajev. V Božji hiši ob
Jezusovi daritvi najdemo mir.
Utrjujmo povezanost z Bogom,
saj se tako povezujemo tudi
med seboj.
Svetega Miklavža bomo sprejeli v četrtek, 5. decembra, ob
17.00 uri v župnijski cerkvi.
Takrat bo tudi sveta maša.
Vabljeni iz vse župnije.
V četrtek bo sveta maša tudi v
Valdoltri ob 16.00 uri.
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.

Še kakšen dan je v okviru tedna
Karitas v preddverju cerkve
košara, kjer lahko za Karitas darujete hrano ali kaj drugega za pomoči potrebne.
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.

