15. december 2019
3. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA (GAUDETE)
15. december | nedelja 3. ADVENTNA NEDELJA - GAUDETE
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Izidor in Marija Gluhak
Valdoltra
11.00 + Helena in Drago Gantar
16. december | ponedeljek Božična devetdnevnica
Ankaran
19.00 za naše rajne (12)
za naše rajne (13)
17. december | torek Božična devetdnevnica
Valdoltra
16.00 za Božje varstvo, v čast Materi Božji za zdravje tašče Jolande
Ankaran
19.00 za duše v vicah
18. december | sreda Božična devetdnevnica
Ankaran
19.00 + Nada Raspor
+ Marija Dimnik
19. december | četrtek Božična devetdnevnica
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Rusell Carollo, obl.
+ Marica in sorodniki
20. december | petek Božična devetdnevnica
Sv. Brida
18.00 + Vlado Marinkovič, obl.
Ankaran
19.00 + Rozka Krč, + Andreja Križaj
21. december | sobota Božična devetdnevnica
Ankaran
19.00 v zahvalo za operacijo, za blagoslov v družini po priprošnji Marije Pomočnice
22. december | nedelja 4. ADVENTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Ana Rupnik
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Anton Zlobec

Janez Krstnik hoče preveriti,
če se je uresničila prerokba o
Mesijevem prihodu. Jezus
naroči, naj mu sporočijo, kaj
vidijo in slišijo. Tudi mi
odprimo srce, oči in ušesa za
Božja dela. Veselimo se, ker
smo odrešeni!
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v pomoč
liturgični zvezek in listi z
nedeljsko Božjo besedo.
Pred praznovanjem Jezusovega
rojstva se srečajmo z njim v
zakramentu sprave.
V ponedeljek je začetek božične
devetdnevnice. Pričakovanje se
stopnjuje, pojemo »Kralja, ki
prihaja, pridite molimo!«
Vabljeni, da pri sveti maši
skupaj molimo tudi po vaših
namenih.

Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za blagoslov doma in družine.
Skavti danes v Novi Gorici sprejemajo betlehemsko luč miru. K nam jo bodo prinesli prihodnjo
nedeljo.
Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi.
V ponedeljek je v Kopru v samostanu svete Ane ob 8.45 predavanje o blaženem kardinalu
Alojziju Stepincu, v sredo pa ob 20.00 v rotundi drugi adventni večer.
Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve, novi pevci v župnijski pevski zbor
in bralci Božje besede.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

