
 

6. december 2020 

2. ADVENTNA NEDELJA – SVETI NIKOLAJ, ZAVETNIK ŽUPNIJE 
 Sveti Janez Krstnik vabi, naj 
pripravimo pot Odrešeniku. 
Jezusa srečujemo v bratih in 
sestrah, h katerim pristopajmo 
z dobroto, kot nas uči naš 
zavetnik sveti Nikolaj. 

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/ . 

Potrudimo se, da bomo 
letošnji adventni čas še bolj 
dejavno obhajali v družinah. 
Adventni venček naj bo spod-
buda, da se zberemo k skupni 
molitvi. Naj nam pomagajo 
mnoge pobude, ki jih najdemo 
na spletu. 

Za vsak dan med tednom sta zapisana dva mašna namena. Po obeh namenih je sveta maša v 
župnijski cerkvi, prav tako po obeh namenih pa isti dan mašuje gospod Ivo Miklavc na Trsteniku. 

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. 

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] 

7. december | sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 za zdravje obolelih od covid-19 

  + Marija Fontanot 

8. december | torek  BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

Ankaran  19.00 + Karunovi 

  + Marija Gluhak 

9. december | sreda  sv. Valerija, mučenka 

Ankaran  19.00 + Marinka Gregorič, + Oskar Bajt 

  po namenu družine 

10. december | četrtek  Loretska Mati Božja 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + prijatelji 

  za blagoslov novoporočencev 

11. december | petek  sv. Damaz I., papež 

Ankaran  19.00 za zdravje 

  v zahvalo za zdravje Marije 

12. december | sobota  Devica Marija iz Guadalupe 

Ankaran  19.00 + Josip Santin 

  v čast Mariji Pomočnici za zdravje 

13. december | nedelja 3. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 
 

https://ankaran.donbosko.si/

