22. december 2019
4. ADVENTNA NEDELJA
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
23. december | ponedeljek Božična devetdnevnica
Ankaran
19.00 + Mirko Vrtač
24. december | torek SVETI VEČER
Ankaran
19.00 + iz družine Mihalič
Sv. Brida
22.00 za žive in pokojne župljane
25. december | sreda BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
Ankaran
00.00 + Dario in Daria Angelini
Sv. Brida
08.00 v zahvalo, + Slavka in Danko Zdravje + Marija in Dušan Repič
Ankaran
09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič
26. december | četrtek SV. ŠTEFAN, PRVI MUČENEC
Sv. Brida
08.00 po namenu
Ankaran
09.30 + Mihael Celcer
27. december | petek SV. JANEZ, APOSTOL, EVANGELIST
Sv. Brida
18.00 za zdravje
Ankaran
19.00 + Giuseppe Scheriani
28. december | sobota SV. NEDOLŽNI OTROCI
Ankaran
19.00 v zahvalo
29. december | nedelja SVETA DRUŽINA
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Marinka Gregorič ob r. d.
Valdoltra
11.00 + Pavel Zlobec ob 80. r. d.

Bog izpolni svoje obljube. Ne
neha biti z nami. Tudi, kadar je
tema največja, daje luč našim
korakom. Pričakujemo obljubljenega Odrešenika, ki nam daje
mir in nov pogled na življenje.
Skavti so nam prinesli luč miru
iz Betlehema. Ne bojmo se
sodelovati z Jezusom tako, da
prinašamo mir svojim bližnjim.
Srečajmo se z Jezusom v zakramentu sprave. Veroučenci, ki niso mogli
do zdaj, imajo možnost za spoved
jutri, v ponedeljek, ob 18.00 uri.
V torek je sveti večer pred božičnim
praznikom. Ob 19.00 večerna
božična sveta maša s sodelovanjem otrok, pri Sv. Bridi ob 22.00
uri in v župnijski cerkvi polnočnica.
Na božični dan sveti maši pri
Sv. Bridi ob 8.00 in v župnijski
cerkvi ob 9.30.

V četrtek, 26. decembra, je drugi dan božične osmine, praznik prvega mučenca sv. Štefana in
državni praznik samostojnosti in enotnosti. Sveti maši bosta pri Sv. Bridi ob 8.00 in v
Ankaranu ob 9.30.
Prihodnjo nedeljo je praznik Svete Družine.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo tudi po vaših namenih.
Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za blagoslov doma in družine.
Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi.
Blagoslovljen božič! Naj Jezusov mir vedno prebiva v naših srcih!
Buon Natale! Che la pace di Gesù rimanga sempre nei nostri cuori!

