
 

28. november 2021 

1. ADVENTNA NEDELJA 
 Začenjamo novo leto odrešenjske 
zgodovine, nov krog rasti proti 
Bogu, ki nas vodi skozi življenje. V 
veselju bomo prepevali in molili in 
se pridružili svetemu Jožefu, 
pozornemu in velikodušnemu 
skrbniku Svete Družine. 

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. 

Zaključujemo teden Karitas. Še 
nekaj časa bo v preddverju 
cerkve košara, kamor lahko 
darujete hrano ali drugo za 
potrebne pomoči. Poglejmo 

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

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

Prihodnjo nedeljo bo pri svetih mašah med nami salezijanski inšpektor Marko Košnik. 

Sveti Miklavž nas bo obiskal na praznik, v ponedeljek, 6. decembra. Zato, da bi obisk lahko 
primerno pripravili in poskrbeli za varnost, je potrebna predhodna prijava. 

Škofijska gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainteresirane na dan odprtih 
vrat, ki bo v soboto, 11. 12. 2021, z začetkom ob 9.00. Preko povezav, ki bodo objavljene na 
www.sgv.si, boste lahko na daljavo vstopili med dijake. Ta dan bo v šoli in dijaškem domu 
skoraj običajen šolski dan. 

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. 

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 

29. november | ponedeljek  sv. Filomen, mučenec 

Ankaran  19.00 za zdravje 

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

Ankaran  19.00 + Andrej in Terezija Matoša 

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

Ankaran  19.00 za blagoslov pri delu 

2. december | četrtek  OBLETNICA POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Sv. Brida 17.00 živi in + iz družine Petronio 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (2) 

3. december | petek  sv. Frančišek Ksaver, redovnik – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Marija Kocjančič 

4. december | sobota  sv. Barbara, mučenka – prva sobota 

Ankaran  19.00 za naše rajne (3) 

5. december | nedelja  2. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Srečko Lorbek, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Franc Šenk, obl. 
 


