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SRCE JEZUSOVO, NESKONČNO USMILJENO!
Jezus, Gospodar vesolja
in kralj vseh narodov in jezikov,
prosimo te, razlij svojo milost
na Slovenijo, našo domovino in
domovino naših prednikov.
Podeli ji svobodo, varnost, mir
in pravo mesto v svetovni
družini narodov.
Podpiraj jo na poti k duhovni
in družbeni prenovi po svoji
volji.
Sprejmi kri, ki je bila darovana
za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok,
da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh.
Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram
duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen
dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju.
Vsem pa, ki so odšli po svetu, a zavestno sprejemajo
slovensko duhovno domovinstvo, pomagaj, da se
ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,
da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki ji
pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in
tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

MOLITEV K SVETEMU DUHU
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
1. Pridi, Sveti Duh, z vsemi svojimi darovi. Vžgi v nas ogenj svoje
ljubezni. Oblikuj nas v popolne ljudi, kot je popoln nebeški Oče. Ogrej
ledena srca, zdrami speče duše in prebudi ljubezen. Podari nam sedmere
darove in naredi v naših srcih svetišče svoje slave. Sveti Duh, Božja
ljubezen, izpopolni nas in vodi po pravi poti. Obvaruj nas zla, duhovne
slepote in vseh nevarnosti. Amen.
2. Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z darom modrosti, da bomo
spoznali minljivost posvetnih stvari in iskali nebeške. Daj nam svojo
Božjo modrost, da bomo živeli in umrli v Božji ljubezni. Nauči nas tako
ljubiti brate in sestre, da te bodo tudi drugi po nas vzljubili. Amen.
3. Pridi, Sveti Duh, razsvetli nas z darom umnosti, da bomo bolje
razumeli resnice, ki jih v veri izpovedujemo, in bolj goreče opravljali
svoje verske dolžnosti. Pomagaj nam razumeti, kako je vse, kar imamo,
Božji dar. Daj, da bomo z zaupanjem iskali Božje razsvetljenje. Amen.
4. Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z darom sveta, da ne bomo pri
odločitvah preveč hiteli in predrzno zaupali. Uči nas, da bomo v
življenju izbirali prava pota, četudi so zahtevna in strma. Svetuj nam in
daj, da se bomo odgovorno odločali. Naj bodo naše odločitve sad tvojih
navdihov. Sveti Duh, razsvetli nas, vodi nas in varuj. Amen.
5. Pridi, Sveti Duh, daj nam moči za premagovanje slabih nagnjenj.
Pomagaj nam videti Božjo vsemogočnost tudi v majhnih stvareh in še

tako skromnih delih ljubezni. Daj nam svojo Božjo moč, ki bo iz nas
naredila pogumne in pokončne kristjane. Amen.
6. Pridi, Sveti Duh, napolni nam srce z darom vednosti. Pomagaj nam
uporabljati zemeljske dobrine v Božjo čast in lastno zveličanje. Naj na vsakem
koraku slavimo Gospoda. Tvoj dar vednosti naj razvija v nas spoznanje, da te
bomo odkrivali v tvojem stvarstvu, ne da bi se pretirano nanj navezovali. Amen.
7. Pridi, Sveti Duh, uči nas iskrene pobožnosti. Naša molitev naj bo
predana, vztrajna in prežeta z otroškim zaupanjem. Sveti Duh, po daru
pobožnosti ustvari v nas prostor za Boga. Vnemaj nas za pristno
ljubezen do Boga in do bližnjega. Amen.
8. Pridi, Sveti Duh, utrdi v nas dar vere, da bomo zvesteje hodili za
Jezusom, ki je naša pot, resnica in življenje. Pomnoži nam upanje, da ne
bomo nikdar izgubili izpred oči obljub, ki nam jih je zagotovil s svojo
smrtjo in vstajenjem Jezus Kristus. Vžgi v nas močno ljubezen, po
kateri bomo sposobni ljubiti Boga z vsem srcem, vso dušo in z vsem
mišljenjem, svojega bližnjega pa kakor samega sebe. Amen.
9. Nebeški Oče, Marijo si obdaril z
milostmi Svetega Duha, ko je molila z
apostoli. Na njeno priprošnjo tudi nas
napolni s Svetim Duhom, da bomo
enodušno vztrajali v molitvi ter prinašali
bratom in sestram veselo vest odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Moj Bog, prosim te, podari mi svojega Svetega Duha, svojo luč, da razlikujem:
pomembno od nepomembnega, dobro od slabega, resnico od laži, pravilno od napačnega,
občuteno od občutka, tebe, moj Bog, od vsega, kar hoče biti moj bog, tvoj glas od
občutkov, tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov, kar služi tvojemu kraljestvu od tega,
kar ga ovira, kar me s tabo povezuje od tega, kar me od tebe ločuje, kar je moja last od
tega, kar si lasti mene, tvojo sodbo od moje obsodbe, tvoje usmiljenje od mojega
obsojanja, stanovitnost od trdosrčnosti, večno od minljivega, zadnje od predzadnjega
in tvoja podarjena nebesa od mojih umišljenih.
Nasprotujem besedam, ki me hočejo prepričati, da se prvo ne razlikuje od drugega.
Podari mi dobro voljo in sposobnost, pogum in moč in zaupanje, da bi se prav odločal
in izbiral to, k čemur si me poklical, kar mi hočeš podariti in kar mene in moje resnično
vodi k tebi. Amen.
Georg Lengerke, Youcat – Molitvenik za mlade

V soboto 17. junija je na
Brezjah srečanje bolnih in
ostarelih.
Poskrbimo zase in za naše bližnje, kadar smo v nevarnosti, ko
gremo v bolnišnico, še posebej
pred kakšno operacijo, da se
srečamo z Jezusom v
zakramentih sprave in
bolniškega maziljenja.

V nedeljo, 25. junija, bomo
poromali na Sveto Goro na
praznovanje 300-letnice
kronanja Marijine podobe.
Do 11. junija se prijavite v
župnijski pisarni, da bo
mogoče pravočasno uskladiti
glede prevoza.
Zahvalimo se Mariji za varstvo
in obilne milosti, ki nam jih deli.

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 NAŠI ŽUPNIJI BOMO 27. AVGUSTA OB 10.00 URI
PRAZNOVALI ZLATO MAŠO V ANKARANU. G. Ivo pa se
bo za dar duhovništva zahvalil tudi s sveto mašo na praznik
sv. Brigite 23. julija ob 8.00 uri v Kolombanu.
S hvaležnostjo ga priporočajmo Bogu in Mariji v molitvah!
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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