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

BOŽJE USMILJENJE
JE KOT SOČUTNA LJUBEZEN STARŠEV
Pomislimo na čudovit prizor obujenja
vdovinega sina iz Naina. Ko je Jezus prišel v
to galilejsko mesto, so ga ganile solze vdove,
strte zaradi izgube svojega edinca.
Evangelist Luka piše: »Ko jo je Gospod
zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 'Ne
jokaj'« (7,13). Učlovečeni Bog se pusti ganiti
človeški bedi, našim potrebam, našemu
trpljenju. V grškem izvirniku je uporabljena
beseda, ki pomeni globoko starševsko
ljubezen, ki jo oče in mati čutita do svojega
otroka. S takim sočutjem in usmiljenjem nas
ljubi Bog. Jezus dogajanja ne spremlja od
daleč, neprizadeto, kot kak fotograf, ampak
se pusti vplesti vanj. Tako moramo tudi mi gledati na uboge, na
odrinjene, na grešnike, s katerimi se srečujemo. Takšno sočutje
potrebujemo dandanes, da premagamo vsesplošno brezbrižnost.
Sočutje, ki izhaja iz zavesti, da smo tudi sami grešniki.
(Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 81-82)
Seveda se lahko sam pogovorim z Gospodom in ga prosim
odpuščanja. In Gospod mi tudi odpusti, takoj. Kljub temu je
pomembno, da grem tudi k spovedi: da se postavim pred
duhovnika, ki predstavlja Jezusa, da pokleknem pred mater
Cerkev, ki je poklicana k podeljevanju Božjih milosti.

Moje klečanje pred duhovnikom, ki je tisti hip srednik, po katerem
Božja milost prihaja k meni in me ozdravlja, je neko resnično
dejanje. V izročilu vzhodnih cerkva – kjer spovednik skesancu
položi štolo na glavo in roko čez rame, kot bi ga objel – me je to
dejanje vedno zelo ganilo. To je nazorno znamenje sprejemanja in
usmiljenja. Zavedajmo, se, da pri spovedi nismo predvsem zaradi
sodbe, čeprav je tudi ta njen del. Gre za veliko več. Stojimo pred
osebo, po kateri deluje Kristus, da bi nas ozdravil in nam odpustil.
Gre za srečanje z usmiljenjem.
(Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 32)
Postni čas v tem jubilejnem letu bomo preživeli še bolj zavzeto
kot močno obdobje za proslavljanje in izkušanje Božjega usmiljenja. Koliko strani Svetega pisma lahko premislimo v postnih
tednih, da bi odkrili Očetovo usmiljeno obličje! Z besedami preroka
Miheja lahko tudi mi rečemo: Ti, o Gospod, si Bog, ki odjemlješ
krivdo in odpuščaš greh, ki ne hraniš vekomaj svoje jeze, ampak ti
ugaja izkazovanje usmiljenja. Ti, Gospod, se boš vrnil k nam in se
boš usmilil svojega ljudstva. Poteptal boš našo krivdo in na dno
morja vrgel vse naše grehe (prim. Mih 7,18-19).
Pobuda »24 ur za Gospoda«, ki naj bi jo obhajali v petek in
soboto 4. postnega tedna, naj se po škofijah še bolj razširi. Toliko
ljudi se približa zakramentu sprave in med njimi veliko mladih, ki
ob takem izkustvu pogosto najdejo pot vrnitve h Gospodu, trenutek
močne molitve in znova odkrijejo smisel svojega življenja. Znova
prepričljivo postavimo v središče zakrament sprave, ker nam
omogoča, da se z roko dotaknemo veličine usmiljenja. Za vsakega
spokornika bo to vir resničnega notranjega miru.
(Papež Frančišek, Obličje usmiljenja 17)
Poseben vidik svetega leta je romanje, ker je to podoba poti, ki
jo vsak človek prehodi v svojem življenju. Življenje je romanje in
človek je popotnik, romar, ki prehodi pot do želenega cilja. Tudi za
to, da dospe do svetih vrat v Rimu in vsakem drugem kraju, bo
moral vsak, glede na svoje moči, opraviti romanje. To bo znamenje
dejstva, da je tudi usmiljenje cilj, ki ga je treba doseči in zahteva
zavzetost in žrtev. Romanje naj bo torej spodbuda za
spreobrnjenje. Ko bomo stopili skozi sveta vrata, se bomo pustili
objeti Božjemu usmiljenju in se bomo obvezali, da bomo tudi mi
usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami.
(Papež Frančišek, Obličje usmiljenja 14)

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.

24 UR

ZA GOSPODA
11. in 12. marec

Molitev pred Jezusom:
PETEK ob 19h sveta maša
češčenje do 23h
SOBOTA češčenje od 10h
ob 19h sveta maša
priložnost za spoved
SVETOLETNO ROMANJE V STOLNICO V soboto 19. marca romamo v jubilejnem letu
usmiljenja. Gremo peš, s kolesi, z javnim ali osebnim prevozom. Začetek peš romanja ob 8h
pri cerkvi sv. Bride. Ob 10h zbor pri cerkvi sv. Ane v Kopru, skupni vstop v stolnico skozi
sveta vrata. Ob 11h sveto mašo vodi škof Jurij.
VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2016
Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev sanj o večnem
življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas
sovpadajo s prebujanjem narave, ampak zaradi Kristusove smrti in vstajenja.
Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi pokazalo
močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša od teme in človeške zaslepljenosti,
svetost Božjega Sina in sina človekovega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje se je
izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je
močnejša od vsake laži in zunanje moči.
Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot razodetje
neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal,
stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar odpuščanja grehov v
spovedi. Pri tem pa pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apostolov.
Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so edina
nova odprta sveta vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in veselje.
Slovenski škofje želimo velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom, redovnikom
in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem bolnim in
preizkušenim.
Vaši škofje

»Vaše življenje mora biti stkano okrog evharistije. Poglejte nanj, ki je luč; prinesite svoja srca čisto blizu k njegovemu Božjemu srcu; prosite
ga za milost, da bi ga spoznali, za ljubezen, da bi ga ljubili, za pogum, da bi mu služili. Nenehno ga hrepeneče iščite.« (bl. mati Terezija)

OBVESTILA
06. 03.
08. 03.
10. 03.
11. 03.
12. 03.
13. 03.
14. 03.
16. 03.
17. 02.
18. 03.
19. 03.

4. postna nedelja; ob 15h križev pot
sestanek Karitas
rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
na začetku svete maše križev pot; 24 ur za Gospoda – do 23.00
24. ur za Gospoda: od 10.00 do svete maše ob 19.00
5. postna – tiha nedelja; ob 15h križev pot
seja Župnijskega pastoralnega sveta
biblična skupina
rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
spokorni dan (radijski misijon) – spovedovanje v stolnici
sv. Jožef - SVETOLETNO ROMANJE V STOLNICO
10.00 molitev, 11.00 sveta maša škof Jurij
20. 03. CVETNA NEDELJA Jezusovega trpljenja – začetek velikega tedna
24. 02. VELIKI ČETRTEK – 19.00 predstavitev prvoobhajancev
25. 03. VELIKI PETEK – 19.00 obredi Jezusovega trpljenja; post
26. 03. Velika sobota, Jezus počiva v grobu, blagoslov jedil (15h sv. Brida,
16.00 Ankaran); 19.00 velikonočna vigilija, procesija
27. 03. VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
28. 03. Velikonočni ponedeljek – sv. maši ob 8.00 Sv. Brida; 9.30 Ankaran
30. 03. biblična skupina
31. 03. rožni venec; spomin sv. Janeza Boska
01. 04. prvi petek
02. 04. prva sobota
03. 04. 2. velikonočna – bela nedelja
04. 03. prvi petek
Svete maše ob nedeljah in praznikih:
05.
03.
Maše
obprva
nedeljah
in praznikih:
8.00
- Sv.sobota
Brida;
9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
06.
03.
4.- Sv.
postna
nedelja;
15h križev
pot – Valdoltra
8.00
Brida;
9.30 –obAnkaran;
11.00
Svete
maše
med
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
račun:
SI56 2460 0900 4456 864, BIC KREKSI22

