
 

19. december 2021 

4. ADVENTNA NEDELJA 
 Izpolnjuje se, kar je napovedal 
Gospod! Odrešenje se približuje. 
Skupaj z Marijo se z dobrimi deli 
odpravimo na pot k bližnjemu! 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

Verouk je po urniku. Molimo za naše 
veroučence. 

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

Med božično devetdnevnico prepevamo: 
»Kralja, ki prihaja, pridite molimo!« 

Skavti so nam prinesli luč miru iz 
Betlehema. »Človek, ne jezi se!« Iz 
povezanosti z Bogom prejmimo mir, ki ga 
skupaj s plamenom delimo drug drugemu. 

V petek je sveti večer pred božičnim 
praznikom. Ob 19.00 večerna 
božična sveta maša s sodelovanjem 
otrok, pri Sv. Bridi ob 22.00 uri. 

Na božični dan polnočnica v župnijski 
cerkvi, sveti maši pri Sv. Bridi ob 8.00 
in v župnijski cerkvi ob 9.30. 

V nedeljo, 26. decembra, je praznik 
Svete Družine, drugi dan božične 
osmine, praznik prvega mučenca 
sv. Štefana in državni praznik 
samostojnosti in enotnosti. 

V večno življenje je odšla Judita Bandelj iz Hrvatinov. Naj ji Bog obilno povrne za dobra dela. 

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

Poskrbimo za srečanje z Jezusom v zakramentu sprave. V stolnici v Kopru je možnost svete spovedi do petka, 
24. 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. 
 

Blagoslovljen božič! Naj Jezusov mir vedno prebiva v naših srcih! 

Buon Natale! Che la pace di Gesù rimanga sempre nei nostri cuori! 
 

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 

20. december | ponedeljek  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Silvester in Ana Pohlen 
  za zdravje 

21. december | torek  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Rudolf in Sergej Orel 
  za naše rajne (5) 

22. december | sreda  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + iz družine Šiškovič 
  + Zofija Cuderman 

23. december | četrtek  Božična devetdnevnica 

Sv. Brida 17.00 + Lucijan Lah 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Rok Koželj, + iz družine Antolin, za Božje varstvo 

24. december | petek  Sveti večer – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 + Marija Kocjančič 

Sv. Brida 22.00 za vero v družini 

25. december | sobota  BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO 

Ankaran 00.00 za žive in pokojne župljane 

Sv. Brida 08.00 + Olga in Zvonko Bobanović 

Ankaran  09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

26. december | nedelja  SVETA DRUŽINA – SVETI ŠTEFAN 

Sv. Brida  08.00 po namenu, za blagoslov družine 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 po namenu 
 


