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SVETO LETO USMILJENJA – 8. 12. 2015 – 20. 11. 2016

VEKOMAJ TRAJA
BOŽJE USMISLJENJE!
Logotip leta usmiljenja je narejen kot
stilizacija vstalega Kristusa, ki se mogočno
spušča v predpekel, v kraljestvo smrti, da bi
našel izgubljenega Adama in Evo. Podoba je
teološko večplastna in se navdihuje ob
številnih besedilih cerkvenih očetov,
predvsem pri poeziji sv. Efrema Sirskega.
Gre za eno najbolj razširjenih
velikonočnih podob prvega tisočletja, ki jo
najdemo, med drugim, na grobu sv. Cirila
v Rimu. Na njej se v velikonočni skrivnosti
razodeva izpolnitev učlovečenja, ki za
človeka pomeni odrešenje. Kristus vzame
nase vso človeško naravo in zato ne vstane
od mrtvih sam, temveč z vsem človeštvom, z Adamom. Preko
svojega izpraznjenja (kenoze), trpljenja in smrti se Božji Sin
poistoveti z mrtvim Adamom, da bi lahko vstopil v njegov grob.
Kot vstali Gospod prebije zapahe vhoda v kraljestvo smrti in jih
zmagovalno pohodi. Hudič se je namreč posluževal strahu pred
smrtjo, da bi človeka obdržal v suženjstvu greha, Kristus pa te
zapahe prevrne, tako da se za nas razodenejo kot pot v življenje.
Prizor sovpada s podobo Dobrega pastirja, ki gre iskat
izgubljeno ovco in si jo naloži na ramena z vso očetovsko ljubeznijo.
Ta izgubljena ovca je Adam, ki se je zaradi greha skril pred Bogom
in se zatekel v grob. Kristus pa se kot Dobri pastir napoti za to
ovco, se pravi za mrtvim človekom, najde ga v grobu, ga obudi in

vzame na ramena, da ga povede k Očetu. Oče je namreč tako
vzljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi našel
upornega, izgubljenega, mrtvega človeka. Usmiljeni Oče želi, da se
Sin dotakne mrtvega človeškega mesa z Očetovo ljubeznijo, ki more
prav tega človeka obuditi in preobraziti v Božjega otroka. Ko se
človeka dotakne Božje usmiljenje, se njegovo življenje spremeni.
Tako pride do srečanja med Adamom in novim Adamom,
Kristusom. Bližina obličij želi izraziti prav usmiljenje Boga Očeta, ki
pošlje svojega Sina, da bi bil kot človek solidaren z vsakim človekom,
da bi ga odrešil in prenovil. Zato se tudi njuna pogleda srečata
oziroma postaneta eno samo oko. Bog se v svojem Sinu privadi
gledati tudi z Adamovim očesom in Adam se zaradi prejetega
usmiljenja nauči gledati sebe, druge in svet z Božjimi očmi. Adam
odkrije svojo podobnost z novim Adamom, z Gospodom. Stari Adam
je odrešen, ker v novem Adamu odkrije Očetovo usmiljenje. Vsak
človek tako v Kristusu odkrije svojo človeškost, svojo poklicanost, saj
v Njegovem pogledu zre Očetovo ljubezen.
Ta prizor je obdan z modrim svetlobnim sijem, ki se v
koncentričnih krogih razvije v vse temnejšo modrino. S tem je na
eni strani poudarjena temina oblasti smrti, se pravi noč greha, ki
jo Kristusova luč razkroji. Po drugi strani pa je prav zaradi
simbolne polkrožne oblike izpostavljena tudi skrivnost neprodorne
Božje ljubezni, ki se je razodela v Kristusovi božje-človeškosti. Ta
ljubezen nam je blizu kot Očetovo usmiljenje, obenem pa se skriva v
nedoumljivih globinah Svete Trojice.
Na levi strani logotipa je napis: "Usmiljeni kakor Oče".
POSTNA POSTAVA ZA LETO 2016
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč.
Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za
potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo (letos 10. februarja) in na veliki petek (letos 25. marca). Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže
od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za
petke zunaj postnega časa.

.

POSTNO DOBRO DELO
Kot župnija – veroučenci,
družine, starejši – v postnem času ne pozabimo
na svoje bližnje.
Molimo in darujmo
za otroke, za katere
smo prevzeli skrb.

11.-12. marec: 24 UR ZA GOSPODA

www.donbosko.si/pdv

SVETOLETNO
ROMANJE V
STOLNICO
V soboto
19. marca
romamo
v jubilejnem letu.
Ob 10h molitev,
ob 11h sveta
maša škof Jurij.
Datumi duhovnih vaj v
Želimljem - pomlad 2016:
26. – 28. februar 2016: 4. – 7.
razred; 11. – 13. marec 2016:
9. razred in srednješolci

KATEHUMENAT – UVAJANJE ODRASLIH V
KRŠČANSTVO. Srečanja v medžupnijski skupini
se pričnejo 13. 2. ob 19h v stolnem župnišču v
Kopru. Molimo, da bi se mnogi dali pritegniti
neskončni Božji ljubezni.

»Če v Cerkvi ne bi bilo odpuščanja grehov, potem ne bi bilo upanja v večno življenje
in v večno razbremenitev. Zahvalimo se Bogu, ki je svoji Cerkvi namenil takšen dar.«
(sv. Avguštin)

OBVESTILA
07. 02.
09. 02.
10. 02.
11. 02.

5. nedelja med letom
sestanek Karitas
PEPELNICA – začetek postnega časa, 19h sveta maša pepeljenje
Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov
rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
12. 02. vsak petek v postnem času: na začetku svete maše križev pot
14. 02. 1. postna nedelja; 15.00 praznovanje sv. Valentina Črni Kal
15. 02. sestanek katehetov
17. 02. biblična skupina
18. 02. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
19. 02. na začetku svete maše križev pot
21. 02. 2. postna nedelja; ob 15h križev pot zunaj
22. 02. sestanek za starše prvoobhajancev
24. 02. spomin Marije Pomočnice
25. 02. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
28. 02. 3. postna nedelja; ob 15h križev pot
29. 02. spomin sv. Janeza Boska
02. 03. biblična skupina
3. – 4. 3. obisk bolnikov
4. – 6. 3. duhovni vikend za birmance
03. 03. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
04. 03. prvi petek
05. 03. prva sobota
06. 03. 4. postna nedelja; ob 15h križev pot

Maše ob nedeljah in praznikih:
Maše8.00
ob nedeljah
in praznikih:
- Sv. Brida;
9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
Maše8.00
med- Sv.
tednom:
Maše med
tednom:
19.00
v župnijski cerkvi
19.00
cerkvi (torek in petek)
17.00 vv župnijski
kapeli Valdoltra
17.00 v kapeli
Valdoltra
(torekpol
inure
petek)
Spovedovanje:
Vsak dan
je možnost
pred sv. mašo
Spovedovanje: Vsak dan je možnost pol ure pred sv. mašo
Telefon:
05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB
Telefon:
05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB
Elektronska
pošta:
zupnija.ankaran@rkc.si
Elektronska
pošta:
Spletna stran župnije: zupnija.ankaran@rkc.si
ankaran.donbosko.si
Spletna
župnije: IBAN
ankaran.donbosko.si
Tekoči stran
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