
 

13. december 2020 

3. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA 
 Sveti Janez Krstnik je zgled, 
kako se postaviti pred 
Gospoda, ga oznanjati s 
pričevanjem življenja brez 
postavljanja v ospredje samega 
sebe. Veselimo se, prihaja luč! 

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/ . 

V četrtek se začenja božična 
devetdnevnica. Prihodnjo ne-
deljo bo od 14.00 do 18.00 v 
cerkvi možnost prejema 
zakramenta sprave in obhajila, 
enako v vseh župnijah naše 
dekanije. Spoved v stolnici od 
petka, 18. 12. naprej. 

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. 

Papež Frančišek je od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021 razglasil leto svetega Jožefa in ob tej priložnosti 
napisal apostolsko pismo »Z očetovskim srcem«. Objavljeno je tudi na župnijski spletni strani. 

V večno življenje je odšel Albert Satler iz Ankarana. Naj mu Bog povrne za vse dobro in ga sprejme 
k sebi! 

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. 

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] 

14. december | sv. Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 za zdravje 

  po namenu 

15. december | torek  bl. Antonija, Krizina idr. drinske mučenke 

Ankaran  19.00 + Željko in Marija Gluhak 

  po namenu družine 

16. december | sreda  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Ciril Gašpirc 

  + Zvonimir Murković 

17. december | četrtek  Božična devetdnevnica 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Vida Tomažič 

  po namenu družine 

18. december | petek  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + iz družine Cepak 

  + Albert Nadoh, + iz družine Nadoh 

19. december | sobota  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj, + Marija Fontanot 

   v čast Mariji Pomočnici 

20. december | nedelja 4. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 
 

https://ankaran.donbosko.si/

