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

KRISTJANI VEMO, KOMU PRIPADAMO
»'Ne bom vas zapustil sirot' (Jn 14,18).
Jezusovo poslanstvo, ki je prišlo do vrhunca
v daru Svetega Duha, je imelo ta bistven
namen: ponovno navezati naš odnos z
Očetom, ki je bil z grehom uničen; odvzeti
nam stanje sirot in nam povrniti stanje
sinov.
Apostol Pavel je kristjanom v Rimu pisal:
'Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so
Božji otroci. Saj niste prejeli duha
suženjstva, da bi spet zapadli v strah,
ampak ste prejeli duha posinovljenja, v
katerem kličemo: 'Aba, Oče'' (Rim 8,14-15). Tu vidimo ponovno
navezan odnos: Božje očetovstvo je v nas obnovljeno zahvaljujoč
Kristusovemu odrešenjskemu delu in daru Svetega Duha. Svetega
Duha nam daje Oče in Sveti Duh nas vodi k Očetu. Celotno delo odrešenja je delo obnovitve, v kateri nas Božje očetovstvo preko darov
Sina in Svetega Duha osvobaja osirotelosti, v katero smo padli.
Znamenja našega stanja sirot
Tudi v našem času naletimo na razna znamenja tega našega
stanja sirot: tista notranja osamljenost, ki jo čutimo tudi sredi
množice in ki včasih lahko postane bivanjska žalost; tista
domnevna neodvisnost od Boga, ki jo spremlja neka določena
nostalgija po njegovi bližini; tista razširjena duhovna nepismenost,

zaradi katere smo nezmožni moliti; tista težava, da bi večno
življenje občutili kot resnično, kot polnost občestva, ki kali tukaj in
se razcveti onstran smrti; tisti napor, da bi drugega prepoznali kot
brata ali sestro, kot otroka istega Očeta; in druga podobna
znamenja.
Stanje sinov je naš najgloblji 'DNK'
Vsemu temu se zoperstavlja stanje sinov, ki je naša prvotna
poklicanost, je tisto, zaradi česar smo ustvarjeni, naš najgloblji
'DNK', ki pa je bil uničen, in da bi bil ponovno vzpostavljen, je bila
potrebna žrtev edinorojenega Sina. Iz neizmernega daru ljubezni,
ki je Jezusova smrt na križu, je kot ogromen slap milosti za celotno
človeštvo privrel izliv Svetega Duha. Kdor se v to skrivnost
obnovitve potopi z vero, se ponovno rodi za polnost sinovskega
življenja.
Jezusova Mati je živ spomin Sina
in živa prošnja k Svetemu Duhu
'Ne bom vas zapustil sirot.' Te Jezusove besede nas spomnijo
tudi na materinsko prisotnost Marije v dvorani zadnje večerje.
Jezusova Mati je sredi skupnosti učencev, zbranih pri molitvi: je živ
spomin Sina in živa prošnja k Svetemu Duhu. Je Mati Cerkve. Njeni
priprošnji na poseben način izročimo vse kristjane, družine in
skupnosti, ki najbolj potrebujejo moč Svetega Duha, zagovornika
in tolažnika, Duha resnice, svobode in miru.
Lahko se gledamo kot bratje in sestre
Sveti Duh, kot še zatrjuje sveti Pavel, omogoči, da pripadamo
Kristusu: 'In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov' (Rim 8,9).
Ko krepimo naš odnos pripadnosti Gospodu Jezusu, nam da Sveti
Duh vstopiti v novo dinamiko bratstva. Preko vesoljnega Brata, ki
je Jezus, lahko v odnose z drugimi vstopamo na nov način, ne več
kot sirote, ampak kot sinovi istega, dobrega in usmiljenega Očeta.
In to spremeni vse! Lahko se gledamo kot bratje in sestre, naše
razlike ne morejo drugega kot da množijo veselje in čudenje,
ker pripadamo temu edinstvenemu očetovstvu in bratstvu.«
(Papež Frančišek v homiliji na Binkošti v baziliki sv. Petra, 15.5.2016)

MOLIMO ZA NAŠE VEROUČENCE, ŠE POSEBEJ ZA TISTE,
KI SE ODLOČAJO ZA PREJEM ZAKRAMENTA SVETE BIRME.

KIP MARIJE ROMARICE
IZ FATIME

POČITNIŠKI DUHOVNI
DNEVI ŽELIMLJE

bo v župniji Ankaran v nedeljo
14. avgusta 2016. Ob 15.00 uri
molitev v župnijski cerkvi.

25. – 28. 6.: 4. – 7. razred
29. 6. – 2. 7.: 8. in 9. razred
3. – 6. 7.: zaključeni 9. razred in
srednješolci

Na praznik Marijinega
vnebovzetja 15. 8. ob 16.00 uri
sveta maša na Zvročku.

Prijave pri župniku
ali Klemen Balažič
tel. 031 468 974,
majcnov.dom@gmail.si

USKOVNIŠKI TEDNI

SAVIO KAMP
ZA MINISTRANTE
POHORJE

TVOJ ODGOVOR?
10. – 16. julij
24. – 30. julij
31. julij – 6. avgust
http://www.donbosko.si/ut
fb: USKOVNISKI TEDNI

MARIANUM VERŽEJ
PONUDBA ZANIMIVIH
POČITNIŠKIH PROGRAMOV
za otroke, mlade
in zakonce
julij - avgust
http://www.marianum.si

Vabljeni od zaključenega 3. razreda
15. – 19. avgust
20. – 24. avgust
http://www.donbosko.si/saviokamp

Zato vas vabim: vsak dan iščite Gospoda,
ki noče ničesar drugega kakor to, da ste
zares srečni. Ostanite z njim močno
in trajno povezani v molitvi.
V teku svojega dne po možnosti določite
trenutke, v katerih iščete samo njegovo
družbo. Če ne veste, kako naj ga molite,
potem ga prosite, naj vas tega nauči.
Prosite njegovo nebeško Mater,
da bo molila z vami in za vas.
(Benedikt XVI.)

»Usmiljenje je samo v sebi največja krepost. Usmiljenju je namreč lastno,
da se daje drugim in da blaži bridkosti drugih.« (sv. Tomaž Akvinski)

OBVESTILA
2.-3. 6. obisk bolnikov
03. 06. prvi petek
04. 06. prva sobota
05. 06. 10. nedelja med letom – sklep veroučnega leta
09. 06. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
12. 06. 11. nedelja med letom – gostovanje zbora in orkestra iz Cerknice
14. 06. sestanek Karitas
16. 06. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
19. 06. 12. nedelja med letom – zahvala za 25 let slovenske države
23. 06. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
24. 06. Rojstvo sv. Janeza Krstnika; spomin Marije Pomočnice
25.–28. 6. počitniški duhovni dnevi Želimlje 4.–7. razred
26. 06. 13. nedelja med letom
29. 06. sv. Peter in Pavel duhovniško posvečenje v Kopru ob 17.00
obletnice duhovniških posvečenj mnogih duhovnikov
župnik obhaja 25-letnico duhovništva (1991-2016)
29. 6.-2. 7. počitniški duhovni dnevi Želimlje 8. in 9. razred
30. 06. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev;
spomin sv. Janeza Boska
01. 07. prvi petek
02. 07. prva sobota
03. 07. 14. nedelja med letom
3.-6. 7. duhovni dnevi Želimlje zaključeni 9. razred in srednješolci
7.-8. 7. obisk bolnikov

Svete maše ob nedeljah in praznikih:
Maše8.00
ob nedeljah
in praznikih:
- Sv. Brida;
9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
- Sv.
Brida;
9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
Svete8.00
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
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