
 

29. november 2020 

1. ADVENTNA NEDELJA  
 Prva sveča na adventnem 
vencu je znamenje nove 
svetlobe, ki se počasi prebuja. 
Bodimo duhovno prebujeni 
tudi mi, da bomo pripravljeni 
sprejeti Odrešenika, ki prihaja. 
Naj nas Bog vedno bolj oblikuje 
po svoji podobi. 

Svete maše so brez udeležbe 
vernikov. Vabljeni k svetemu 
obhajilu zunaj svete maše posa-
mično ali po družinah. Ob nede-
ljah obhajilo v času svete maše, 
oz. po maši, sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše 
po spletu. Bližnjica do Youtube 
kanala je na župnijski spletni strani 
https://ankaran.donbosko.si/ . 

Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov. 

Potrudimo se, da bomo letošnji adventni čas še bolj dejavno obhajali v družinah. Adventni 
venček naj bo spodbuda, da se zberemo k skupni molitvi. 

Adventni koledar Misijonskega središča Slovenije, namenjen še posebej otrokom, koristen 
pa bo tudi odraslim, je na voljo v elektronski obliki, lahko pa se sprehodite do cerkve in si 
vzamete izvod. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 
Vabljeni tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse 
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. 

29. november | nedelja 1. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 + Anita in Franica Saksida 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 

30. november | SV. ANDREJ, APOSTOL – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 za zdravje 

1. december | torek  bl. Karel de Foucauld, redovnik 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu za odločitve mladine 

2. december | sreda  OBLETNICA POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj 

3. december | četrtek  sv. Frančišek Ksaver, duhovnik, misijonar 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Franc Petaci in + sorodniki 

4. december | petek  sv. Barbara, mučenka – prvi petek 

Ankaran  19.00 + starši 

5. december | sobota  bl. Filip Rinaldi, duh., red. – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Franc Šenk, obl. 

6. december | nedelja 2. ADVENTNA NEDELJA – SV. NIKOLAJ 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 
 

https://ankaran.donbosko.si/

