
 

22. november 2020 

KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS  
 Jezus kraljuje kot dobri pastir. 
Sam bo poiskal svoje ovce, ko 
smo ob njem, nam nič ne 
manjka. Z njim sodelujemo pri 
skrbi za bližnje, Jezus v svetu 
danes deluje po našem dobrem 
srcu in naših odprtih rokah. 

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/ . 

Ob začetku tedna Karitas obhajamo nedeljo Karitas. Ker ne moremo priti skupaj in se videti, smo bolj 
pozorni na poslušanje drug drugega. Geslo letošnjega tedna Karitas je »Slišim te.« Molili bomo za vse, 
ki so v stiskah in se potrudili tudi vidno izkazati svojo krščansko ljubezen. V cerkvi bo tudi letos košara, 
kjer lahko darujete hrano ali denarne prispevke, v sredo pa vabljeni k spremljanju dobrodelnega 
koncerta Klic dobrote, ki bo letos iz studia RTV Slovenija. Kontejner za papir za misijone v Ugandi se 
počasi polni. Vabljeni še naprej k sodelovanju. Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko 
bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 

Prihodnjo nedeljo začenjamo adventni čas. Potrudimo se, da ga bomo letos še bolj dejavno 
obhajali v družinah. Adventni venček naj bo spodbuda k skupni molitvi. 

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. 

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. 

22. november | nedelja  KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 

23. november | sv. Klemen I., papež, mučenec 

Ankaran  19.00 v čast Mariji Pomočnici 

24. november | torek  sv. Andrej Dung-Lac, duh. i.dr. vietnamski mučenci 

Ankaran  19.00 + Drago Prodan, 30. dan 

25. november | sreda  sv. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 za Božje varstvo v družini 

26. november | četrtek  sv. Valerijan Oglejski, škof 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + stari starši 

27. november | petek  sv. Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije 

Ankaran  19.00 + Rezika Vatovec ob r. d. 

28. november | sobota  sv. Katarina Labouré, redovnica, vidkinja 

Ankaran  19.00 + Pavel Bižal, + Jakob, Jože in Elizabeta Šijanec 

29. november | nedelja 1. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 [obhajilo] 
 

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

