
 

15. november 2020 

33. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA REVNIH  
 Zahvaljujemo se, da nam Bog 
veliko zaupa in nas bogato 
obdarja. Prav ravnajmo s tem, 
kar smo prejeli in se zavedajmo, 
da smo bližnji tistim, ki so 
telesno ali duhovno revni. 

Svete maše so brez udeležbe 
vernikov. Vabljeni k svetemu 
obhajilu zunaj svete maše posa-
mično ali po družinah. Ob nede-
ljah obhajilo v času svete maše, 
oz. po maši, sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše 
po spletu. Bližnjica do Youtube 
kanala je na župnijski spletni strani 
https://ankaran.donbosko.si/ . 

Prihodnjo nedeljo je praznik 
Kristusa Kralja in v naši župniji ob 
nedelja Karitas. 

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. Vabljeni, da z darovanjem 
za svete maše ohranjamo povezanost s tistimi, ki so že prestopili prag večnosti. 

Vzemimo si čas in preberimo papeževo poslanico, ki jo je namenil za nedeljo revnih: 
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2020-06/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-4-
svetovni-dan-revnih.html  

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. 
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Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 11.00 [obhajilo] 

16. november | sv. Gertruda (Jerica), redovnica 

Ankaran  19.00 + Anica Furlan 

17. november | torek  sv. Elizabeta Ogrska, redovnica 

Ankaran  19.00 za nerojene otroke 

18. november | sreda  Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 

Ankaran  19.00 + Feliks Puklavec ob r. d. 

19. november | četrtek  sv. Matilda, redovnica, mistikinja 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Jela in Mihael Jug 

20. november | petek  sv. Edmund, kralj 

Ankaran  19.00 + Vid Pavalec, obl. 

21. november | sobota  Darovanje Device Marije 

Ankaran  19.00 + Franc Stipanič, obl. 

22. november | nedelja  KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 
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