5. december 2021
2. ADVENTNA NEDELJA – SV. NIKOLAJ, ZAVETNIK ŽUPNIJE
5. december | nedelja 2. ADVENTNA NEDELJA – SV. NIKOLAJ
Sv. Brida
08.00 + Srečko Lorbek, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Franc Šenk, obl.
6. december | ponedeljek SV. NIKOLAJ, ŠKOF, ZAVETNIK ŽUPNIJE
Ankaran
18.00 + iz družin Černigoj in Škodnik
7. december | torek sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + Karmela, Marino, Avguštin in Milan Primožič
8. december | sreda BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Ankaran
19.00 + Marija Gluhak ob r. d.
9. december | četrtek sv. Valerija, mučenka
Sv. Brida
17.00 + Zora Tomšič
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 v zahvalo
10. december | petek Loretska Mati Božja
Ankaran
19.00 + iz družin Kavčič in Lampe
11. december | sobota sv. Damaz I., papež
Ankaran
19.00 + Marija Kocjančič, 30. dan
12. december | nedelja 3. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA
Sv. Brida
08.00 + Mara Jerković
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Miroslav in Jolanda Pišek

Veselimo se velikih reči, ki jih je
Gospod za nas storil. Zahvaljujemo
se za prejete darove. Bodimo
glasniki Božje dobrote in tako
pripravljajmo pot Gospodu.
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.
Hvala gospodu inšpektorju
don Boskovih salezijancev
Marku Košniku za vodenje
današnjega bogoslužja.

Hvala za vaše darove v košari za
Karitas. Poglejmo okoli sebe, o
stiski se ne obotavljajmo
obvestiti Karitas. Še naprej vabljeni k zbiranju papirja za pomoč misijonom v Afriki.
Sveti Miklavž nas bo obiskal na svoj god, v ponedeljek, 6. decembra. Sveta maša bo zato uro
prej, ob 18.00. Zato, da bi obisk lahko primerno pripravili in poskrbeli za varnost, je za otroke
potrebna predhodna prijava.
Hvala Skupnosti Italijanov iz Ankarana za pomoč pri praznovanju. Grazie alla Comunità degli
Italiani di Ancarano per l’aiuto per la nostra festa.
V sredo sestanek Karitas.
Adventni čas hitro mineva, mislimo na srečanje z Jezusom v zakramentu sprave.
Škofijska gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainteresirane na dan odprtih
vrat, ki bo na daljavo (www.sgv.si) v soboto, 11. 12. 2021, z začetkom ob 9.00.
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.

