
 

20. december 2020 

4. ADVENTNA NEDELJA 
 Čas pričakovanja se dopolnjuje. 
Bog svoje obljube zanesljivo izpolni. 
Z molitvijo Angel Gospodov se 
pridružimo Mariji, ki je sprejela 
Božje povabilo in se zahvaljujmo za 
velike milosti, ki jih prejemamo. 

Svete maše so z omejeno udeležbo 
vernikov. Upoštevajmo vse varnostne 
ukrepe. V Ankaranu ob uporabi tudi 
stranskih prostorov se lahko udeleži 15 
oseb, oz. družin, pri Sv. Bridi 10 oseb. 
Vabljeni k svetemu obhajilu zunaj 
svete maše posamično ali po družinah. 
Možnost ob nedeljah in praznikih po 
sveti maši, sicer po dogovoru. 

Za letošnje božično praznovanje 
smo povabljeni, da ga praznujemo v 
krogu družine. Kljub vsemu se vsaj 
enkrat v času božične osmine 
udeležimo svete maše. Urnik svetih 
maš je v skladu z navodili škofov, 
zato ni mogoče bogoslužje po 20.00. 

Vabljeni k spremljanju svete maše po 
spletu. Bližnjica do Youtube kanala 
je na župnijski spletni strani 
https://ankaran.donbosko.si/, pove-
zava na videoprenos je tudi na 
župnijski facebook strani. 

Danes, na 4. adventno nedeljo je od 14.00 do 18.00 ure možnost prejema zakramenta sprave in 
obhajila in kratke molitve pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu. Enako je možnost zakramenta 
sprave v vseh župnijah naše dekanije. Spoved v stolnici kot običajno v tem času. 

Za dneve med tednom sta zapisana dva mašna namena. Po obeh namenih je sveta maša v župnijski 
cerkvi, prav tako po obeh namenih pa isti dan mašuje gospod Ivo Miklavc na Trsteniku. 

V večno življenje je odšla Ana Milinković iz Ankarana. Naj ji Bog povrne za vse dobro in jo sprejme k sebi! 
 

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

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

20. december | nedelja 4. ADVENTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje družine 

Ankaran  11.00 + Irena in Rozi 

21. december | Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Rozalija Kastelic ob r. d. 

  + Rudi Orel, obl. 

22. december | torek  Božična devetdnevnica 

Sv. Brida  18.00 + Danilo in Adrijana Šiškovič 

Ankaran  19.00 za zdravje in vse preizkušane s covid-19 

  po namenu družine 

23. december | sreda  Božična devetdnevnica 

Ankaran  19.00 + Marjan Kadivec 

  + starši Bandelj in Angelini 

24. december | četrtek  SVETI VEČER 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + sorodniki 

  + starši 

25. december | petek  BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Ankaran  11.00 + sorodniki 

26. december | sobota  sv. Štefan, m – dan samostojnosti in enotnosti 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za zdravje Marije 

Ankaran  09.30 + Francka in Stane Jenkole 

27. december | nedelja SVETA DRUŽINA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Giuseppe Scheriani 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 
 

https://ankaran.donbosko.si/

