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VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

»Kristus
je vstal od mrtvih,
s smrtjo je premagal smrt
in vsem, ki so v grobovih,
daroval življenje.«
(Bizantinska liturgija,
velikonočni tropar)
Praznujmo praznik zmage
življenja nad smrtjo,
praznik resnice, veselja
in neuničljivega upanja!

KRISTUS JE VSTAL,
RESNIČNO JE VSTAL!
VESELIMO SE,
SLAVIMO BOGA, ALELUJA!
BLAGOSLOVLJENO PRAZNOVANJE VSEM!

NOČ JE VELIKA

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga
krepiti vero v vstajanje in v življenje. Mrtva narava se prebuja, vstaja od
mrtvih. Sveto pismo pravi, da je tudi Jezus vstal od mrtvih. Še več.
Cerkev uči in kristjani verujemo, da bo tudi človek vstal k novemu,
večnemu življenju.

Na veliko noč beremo v prvem berilu odlomek Petrovega govora, v
katerem apostol pravi: »Veste o Jezusu iz Nazareta …« (Apd 10,38). Peter
je poslušalce spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar niso verovali, niso
živeli v skladu s tem védenjem. Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je
delal velika znamenja, ki je umrl, a tudi vstal od mrtvih (prim. Apd 10, 3443). To je bilo Petrovo pričevanje. To je bilo njegovo prepričanje, da nekaj
vedeti o Jezusu pomeni predvsem verovati v njegovo vstajenje od mrtvih.
To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko svojo vero v Jezusovo vstajenje
naslonim na priče. Mi danes nimamo le prvotnih prič, tistih, ki so se o
veliki noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so predvsem
svetniki, ki jih je »velika množica« (Raz 7,9).
»Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki vsako nedeljo govorimo o
njem, pa še med tednom ob različnih priložnostih, verni in neverni pa
poslušate naše oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati in živeti.
O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje.
Vero v vstajenje in večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko redno
in zavzeto opravljamo svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo in obhajamo

velikonočna in vsa druga bogoslužja, ko smo pri vsem svojem delu
zazrti tja čez, v tisto, česar »oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v
človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko potujemo s tistimi, v katerih
prepoznavamo vzornike in priprošnjike.
Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto
bistveno, ker se je z njim srečeval tri leta.
Več je vedel o Jezusu na véliki petek, ko
ga je po zatajitvi Jezus pogledal in se ga
usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob
srečanjih z vstalim Jezusom. A največ je
Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu
pretrpel mučeniško smrt in se z Jezusom
srečal iz obličja v obličje. In Peter zdaj ve
vse o Jezusu. Ker je pri Njem in ga gleda
»iz obličja v obličje«.
O veliki noči delajmo korake v to smer.
Tudi če se opotekamo, omahujemo,
padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi.
On, ki tako razlaga Božjo besedo, da
postaja naše srce goreče. On, ki dan za dnem pred našimi očmi
blagoslavlja in lomi kruh ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu
dogajanju je Jezus postavil na veliko noč s svojim vstajenjem od mrtvih.
Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi za nas novo, večno življenje.
Slovenski škofje želimo velikonočno upanje v večno življenje in
zato tudi veselje vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem
vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem bolnim in trpečim.
Vaši škofje

Velikonočno voščilo škofa msgr. Jurija Bizjaka
Velika noč je povezana s križem in brez križa ni velike noči,
nedeljske radosti in vstajenja ni brez petkovega križa in trpljenja! Zato
ni presenetljivo, da molitvene himne svetega tridnevja tako prostodušno
in zgovorno opevajo in slavijo znamenje križa. Kakor v himni pri
jutranjih hvalnicah: 'Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, ni lesa,
ki rasel, cvetel, sad poganjal bi tako, sladki les na sladkih žebljih nosiš
breme presladko!' Kakor je že prej napovedal naš Gospod: 'Moj jarem
je prijeten in moje breme je lahko!

In tudi zaradi te resnice in te povezave je velika noč lahko slavje
vsakega človeka: Kakor pred oltar nikoli ne stopimo praznih rok, saj
imamo vedno nekaj, kar lahko položimo nanj, od prošnje do zahvale, od
daritve do žrtve, tako tudi velikonočnega jutra nikoli ne pričakamo
praznih rok, vedno vsak s svojim križem, zdaj večjim zdaj manjšim,
zdaj težjim zdaj lažjim, nikoli brez njega! In vsako velikonočno jutro s
svojo resnico in svojo obljubo naredi, da je vsak naš križ, takšen ali
drugačen - poveličan!
Bratje in sestre. Pridružimo se tudi mi glasovom velike množice
zveličanih, ki jo opisuje pisec Knjige Razodetja, in pojmo z njimi:
Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni. Veselimo in
radujmo se in dajmo mu čast, kajti prišla je svatba Jagnjetova in
njegova zaročenka se je pripravila!' (Raz 19,6-7). Njegova zaročenka je
Cerkev, njegova zaročenka smo vsi! Vsem želim radost in veselje
velikonočnega jutra, Gospod je vstal in poveličan živi na veke. Aleluja!
msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Pred 50 leti, 29. 6. 1967, je postal duhovnik g. Ivo Miklavc, don
Boskov salezijanec. Istega leta je tudi prišel za župnika k Sv. Bridi v
Kolomban. Skupaj z njim se Bogu zahvaljujemo za vse prejete
darove. V župniji bomo zlato mašo praznovali na zadnjo nedeljo v
mesecu avgustu, 27. avgusta, pri Sv. Bridi. Molimo zanj!
V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi,
posvečeni Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu
Bosku. Priporočamo se za darove na TRR ali osebno, da
bi mogli čimprej postaviti še zvonik.
Svete maše ob nedeljah in praznikih:
8.00 - Sv. Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra
Svete maše med tednom:
19.00 v župnijski cerkvi
17.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek)
Spovedovanje: Vsak dan je možnost pol ure pred sv. mašo
Telefon:
05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB
Elektronska pošta:
zupnija.ankaran@rkc.si
Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si
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