
 

8. november 2020 

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA  
 Prosimo Boga za pravo življenj-
sko modrost. Dajmo se voditi 
Svetemu Duhu, ki nam govori 
tudi po naših bližnjih in tistih, ki 
nam hočejo dobro. Zahvaljujmo 
se Bogu za vsak trenutek 
svojega življenja in za vse, kar 
smo v minulem letu prejeli. 

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. Zaradi 
omejitev pri udeležbi vabljeni 
k svetemu obhajilu zunaj svete 
maše. Ob nedeljah obhajilo po 
vsaki maši, sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše 
po spletu. Bližnjica do Youtube 
kanala je na župnijski spletni strani. 

Skozi ves mesec november še 
lahko prejmemo popolni 
odpustek (pa tudi delni, za tiste, 

ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za popolnega), ki ga lahko namenimo tudi za naše rajne. Več o 
odpustkih si lahko preberemo na https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih. Ob 
prazniku Vseh svetih smo za svete maše za naše rajne zbrali za 15 svetih maš. Vabljeni še naprej, 
da na ta način ohranjamo povezanost s tistimi, ki so že prestopili prag večnosti. 

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. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 
Vabljeni tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

Hvala za vse sodelovanje v življenju župnije v preteklem letu: Hvala za prošnje in zahvale Bogu 
v molitvi, za darovanje trpljenja tistih, ki ste se z njim srečali. Hvala katehistinjam in drugim, 
ki pomagate pri vzgoji in usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. Hvala za sodelovanje 
pri bogoslužju: bralcem, pevcem, ministrantom, vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki ste 
darovali čas za drobna, pa tudi kakšna večja popravila. Hvala članom župnijskega 
pastoralnega sveta, župnijske Karitas in drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne 
prispevke pri graditvi našega krščanskega občestva. Hvala za vsako pozornost in darove za 
vzdrževanje duhovnikov. Hvala predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo. 

8. november | nedelja  32. NED. MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 11.00 [obhajilo] 

9. november | POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

Sv. Brida 18.00 za duše v vicah 

Ankaran  19.00 za vse preizkušane 

10. november | torek  sv. Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

Sv. Brida  19.00 + Željko Franca 

11. november | sreda  sv. Martin iz Toursa, škof 

Ankaran  19.00 v čast Materi Božji za zdravje 

12. november | četrtek  sv. Jozafat Kunčevič, škof, mučenec 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Josip Santin, 30. dan 

13. november | petek  sv. Stanislav Kostka, redovnik 

Ankaran  19.00 + Marija in Jožef Kresevič 

14. november | sobota  sv. Nikolaj Tavelić, mučenec 

Ankaran 19.00 + Franc Mesarec, obl. 

15. november | nedelja  33. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 11.00 [obhajilo] 
 

https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih


 

 

 

 

ŠKOFOVA ZAHVALA NA ZAHVALNO NEDELJO  

Letošnja zahvalna nedelja nam kliče v spomin tudi besede preroka Izaija, ki pravi: »Ne boj se, 
Jakob, ne boj se, Izrael! Ne boj se, saj te odkupim, saj te kličem po imenu: Moj si! Če pojdeš 
čez vodo, bom s teboj, če greš čez reke, te ne poplavijo, če pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in 
plamen te ne bo ožgal!« (Iz 43,1-2).  

Izkušnja korone nam daje priložnost in nas obvezuje, da se Gospodu zahvalimo za zdravilna 
opozorila in navdihe, ki nam jih po koroni nalaga in pošilja. Kakšna škoda, da kot družba v 
celoti takšna opozorila in navdihe premalo sprejemamo in premalo upoštevamo. Spomnimo 
se na Joba, ki je rekel: »Dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli?« (Job 
2,10). 

Brez pomisleka se zahvaljujemo tudi našim civilnim oblastem in strokovnim službam, ki tako 
s svojim znanjem kakor s svojimi pooblastili skrajno resno in zavzeto pripravljajo ustrezna 
navodila in s svojimi napori odločilno posegajo v potek in razvoj bolezni in nas vljudno vabijo 
k sodelovanju in upoštevanju njihovih odločitev.  

Zahvaljujemo se tudi našim dekanom in župnikom in vsem pastoralnim delavcem, ki s svojo 
predanostjo in dobro voljo posredujejo in priporočajo predpise in navodila, ki jih izdaja 
škofovska konferenca, in v skladu z njimi urejajo in pripravljajo bogoslužja po župnijah, zlasti 
prve evharistične pogostitve in birme.  

Zahvaljujemo se tudi vsem našim vernikom, ki z velikim razumevanjem in dobrohotnostjo 
sprejemajo priporočila in navodila in se jih držijo ter potrpežljivo prenašajo pogovore in 
dogovore, usklajevanja in premike za podeljevanje in prejemanje zakramentov. »Serva 
ordinem et ordo te servabit!« Ohranjaj red in red te bo ohranil! In naj od Gospoda kmalu 
pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).  

Nabirka letošnje zahvalne nedelje bo za vzdrževanje duhovnikov v Petrovem domu. Čeprav 
duhovniški dom ni bil predviden niti opremljen za posebno nego, želimo tudi zaradi sedanje 
korone vsakega duhovnika čim dlje obdržati v lastni oskrbi in negi. S tem namenom zelo 
priporočam tudi nabirko zahvalne nedelje. »Moj Bog pa vas bo z vsem, česar vi potrebujete, 
napolnil po svojem bogastvu v slavi, v Kristusu Jezusu« (Flp 4,19).  

Msgr. dr. Jurij Bizjak 
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