
 

21. november 2021 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – NEDELJA KARITAS 
 Jezus kraljuje, pomeni, je prvi v 
ljubezni, darovanju samega sebe 
za nas, zato mu želimo na njegove 
darove odgovarjati z dobrodelno 
ljubeznijo do bližnjega. Prosimo ga 
moči in vodstva za naše korake. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
naše veroučence. 

Vsak četrtek je od 18.00 ure 
naprej do svete maše možnost 
prejema zakramenta sprave. 

Na nedeljo Karitas in teden, ki 
sledi, je vodilna misel: »Srce, ki 
sprejema«. V sredo ob 20.00 
uri je koncert Klic dobrote. 
Vabljeni k sodelovanju. 
Poglejmo okoli sebe, če je 

potrebno, se o stiski ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Še naprej vabljeni k zbiranju papirja 
za pomoč misijonom v Afriki. 

Veroučenci bodo v času verouka v ponedeljek in sredo izdelovali adventne venčke. Vabljeni, 
da se jim pridružite tudi starši in drugi. Prihodnjo nedeljo bomo venčke blagoslovili v cerkvi. 

V večno življenje je odšla Marija Kocjančič iz Ankarana. Zahvaljujemo se ji za dolgoletno skrb 
za kapelo v bolnišnici Valdoltra. Naj ji Bog obilno povrne za vsa dobra dela v življenju. 

Vabljeni, da bi pri svetih mašah skupaj molili tudi po vaših namenih. 

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. Molimo za nove duhovne poklice. 

21. november | nedelja  KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS 

Sv. Brida  08.00 + Olga in Zvonko Bobanović 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + nona Ana 

22. november | ponedeljek  sv. Cecilija, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 + Mihael in Jela Jug, obl. 

23. november | torek  sv. Klemen I., papež, mučenec 

Ankaran  19.00 za naše rajne (1) 

24. november | sreda sv. Andrej, duh. idr. vietnamski muč. - spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

25. november | četrtek  sv. Katarina Aleksandrijska, dev., mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Anton, obl. in Danica Šafhalter 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + starši salezijancev 

26. november | petek  sv. Leonard Portomavriški, redovnik 

Ankaran  19.00 + Herminija Kristančič, obl. 

27. november | sobota  sv. Modest in Virgil, apostola Karantanije 

Ankaran  19.00 + Marija Kocjančič, 7. dan 

28. november | nedelja  1. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Ivanka in Ferdinand Petek, + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Zora Ceglar 
 


