
 

12. december 2021 

3. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA 
 Približuje se odrešenje. Jezus 
nas nagovarja, daje smisel 
vsemu našemu prizadevanju. 
Z Božjo pomočjo rastimo v 
velikodušnosti, krepimo drug 
drugega v upanju in zaupanju! 

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. 

V četrtek se začne božična devet-
dnevnica s povabilom: »Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo!« 

Prihodnjo nedeljo nam bodo 
skavti prinesli luč miru iz 
Betlehema. Danes bo sprejem za 
naše področje na Škofijah. Ob 
17.00 uri lahko sledite prenosu 
svete maše po Facebooku s Škofij. 

V večno življenje sta odšla Marija Jurjavčič iz Ankarana in Emil Šukljan iz Hrvatinov. Naj jima Bog 
obilno povrne za vsa dobra dela. 

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

Hvala Skupnosti Italijanov iz Ankarana za pomoč pri praznovanju zavetnika naše župnije, sv. 
Nikolaja. Grazie alla Comunità degli Italiani di Ancarano per l’aiuto per la nostra festa di san Nicolò. 

Poskrbimo za srečanje z Jezusom v zakramentu sprave. V stolnici v Kopru bo možnost svete 
spovedi od petka, 17. decembra dopoldne in popoldne. 

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. 

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 

13. december | ponedeljek  sv. Lucija, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 za zdravje 
  za naše rajne (4) 

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

Ankaran  19.00 + Ivan Fekonja, + sorodniki 
  + Marija Kocjančič 

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

Ankaran  19.00 + Ana Milinković, obl. 
  + iz družin Gluhak, Lahajnar in Pavletič 

16. december | četrtek  Božična devetdnevnica 

Sv. Brida 17.00 + Emil Šukljan, 7. dan 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v zahvalo za blagoslove v Noetovem življenju 

17. december | petek  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Marija Jurjavčič, 7. dan 

18. december | sobota  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Janez in Majda Košnik 

19. december | nedelja  4. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Ana, obl. in Dragan Milinković 

Ankaran  09.30 + Joško Valčič, + oče Viktor 

Ankaran  11.00 + Anita Jazbec 
 


