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MARIJA – MATI UPANJA
Marija 'je stala', enostavno 'je bila tam'. In tako
ponovno vidimo mlado ženo iz Nazareta, ki so ji
skozi leta že osiveli lasje, še vedno se oprijema
Boga, ki ga je treba samo objeti, in življenja, ki je
prispelo do praga najbolj trde teme. Marija je
tam, zvesto navzoča, vsakokrat, ko je treba držati
prižgano svečo na mračnem in meglenem kraju.
Niti ona ne pozna poti vstajenja, ki jo je njen Sin odpiral za vse nas.
Tam je zaradi zvestobe načrtu Boga, ki se mu je prvi dan svoje
poklicanosti izrekla kot dekla, a tudi zaradi svojega instinkta matere,
ki preprosto trpi vsakokrat, ko je kje sin, ki preživlja trpljenje. To je
trpljenje mater, močnih žena, ki prenašajo trpljenje svojih otrok.
Njo, Mater upanja, bomo ponovno našli na prvi dan Cerkve sredi
skupnosti tako zelo slabotnih učencev: eden je zatajil, mnogi so
pobegnili, vse je bilo strah. Marija pa je enostavno bila tam, na
najbolj normalen način, kakor da bi to bila neka popolnoma
naravna stvar: v prvi Cerkvi, oviti v luč vstajenja, a tudi v
drgetanje prvih korakov, ki jih je morala storiti v svetu.
Zato jo vsi mi ljubimo kakor Mater. Nismo sirote, imamo Mater
v nebesih, Sveto Božjo Mater. Uči nas kreposti pričakovanja, tudi
kadar se vse zdi brez smisla. Vedno zaupa v Božjo skrivnost, tudi
kadar se zdi, da je Bog postal neviden zaradi zla sveta. V težkih
trenutkih, Marija, Mati, ki jo je Jezus podaril vsem nam, lahko
vedno podpira naše korake, vedno nam lahko pove v srcu: 'Vstani,
glej naprej, glej obzorje.' Kajti ona je Mati upanja.
(Papež Frančišek 10. 5. 2017)

DAROVANJE
ZAKONCEV
Zemlja postane nebeška,
če drug z drugim
dnevno praznujeta ljubezen
in se ne naveličata
ležišča pripraviti s cvetlicami.
Zemlja postane nebeška,
če drug za drugega
ohranjata čarovnijo
in si dasta prostor,
da sta takšna in nič
drugačna.
Zemlja postane nebeška,
če drug pred drugim preženeta
vse grenke besede in s smehom
spremenita trnje v vrtnice.
Zemlja postane nebeška,
če si delita veselje nad soncem,
pticami in ljudmi
in vsemi čudeži življenja.
Zemlja postane nebeška,
če si ostaneta zvesta
do zadnje obale življenja,
v nesmrtno ljubezen.
Phil Bosmans

ZNAMENJE KRIŽA
Že od prvih časov krščanstva se je razširila
navada, da so blagoslavljali predmete ali
ljudi z znamenjem križa. To so naredili
tako, da so zarisali znamenje križa na sebi
ali drugih. Zdi se, da so znamenje naredili
najprej na čelu, počasi pa so ga začeli
delati še na ustih in prsih, kot to delamo
danes. To imenujemo mali križ. Tega
naredimo npr. pri maši pred poslušanjem
evangelija. Seveda ima to globok pomen.
Gospoda prosimo, da bi Božja beseda
razsvetlila naš razum, da bi jo z usti
oznanjali in vedno nosili v svojem srcu.
Poznamo pa tudi veliki križ. Pri tem se z
roko dotaknemo čela, nato prsi ter leve in
za njo še desne rame ob tem pa
izgovarjamo: »V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha.«
Prva kretnja, ko jo duhovnik naredi na
otrokovem čelu pri krstu, je ta, da mu s
palcem zariše majhen križ na čelu. Za njim
naredijo isto znamenje starši in botri.
Starši tudi pozneje v življenju večkrat na
ta način blagoslavljajo otroka: zvečer,
preden ga dajo spat, ko gredo otroci v šolo,
pred (zlasti daljšim) potovanjem …
Znamenje križa delamo premišljeno, počasi,
lepo in spoštljivo. Ko gremo z roko od čela
do prsi in od enega ramena do drugega, s
tem pokažemo, da nas ljubezen Boga Očeta,
odrešilna smrt Sina in moč ter življenje
Svetega Duha popolnoma objema. Objema
naše telo in dušo, misli in voljo, čute in
čustva, trpljenje in vse delovanje.
Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

Marija gre v nebo

MARIJINO VNEBOVZETJE

Vsi smo že kdaj opazovali
nebo. Na njem so ponoči
mesec in zvezde, podnevi
pa vidimo sonce. Nebo je
čudovito lepo, skrivnostno
in nas privlači. Zato si
marsikdo predstavlja, da
so tam, nad zvezdami,
nebesa.
Na praznik Marijinega
vnebovzetja,
ki
ga
praznujemo 15. avgusta, v
Božji besedi slišimo, da je
Bog vzel Marijo v nebesa.
Apostol Janez jo je videl
kot ženo, ki je bila
ogrnjena s soncem in je
stala na luni. Na njeni
glavi pa je bil venec
dvanajstih zvezd. To so
znamenja, ki predstavljajo
nebesa.
Kristjani
so
namreč vedno verovali, da
je bila Marija takoj po
smrti vzeta v nebo z dušo
in telesom. Zakaj? Ker je
bila Jezusova mati in ker je
bilo njeno življenje Bogu
po volji, torej brez greha.

Na največji Marijin praznik,
Marijino vnebovzetje, so
v navadi romanja k Marijinim
cerkvam, ki so na gosto
posejane po naši deželi.
Veliko krajev je dobilo ime po
Mariji, okrog nje so se spletale
legende in tudi ljudska pesem,
v kateri odseva vse, kar je
naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo, čutilo, ni mogla
mimo Marije.
Večji narodi so na svetu od slovenskega, za bolj slavne
se imajo in z vrsto svetnikov se ponašajo, toda komaj
kateri ima tako bogato pesemsko izročilo ter v njem
toliko nabožnih, zlasti Marijinih pesmi, kakor slovenski.
Med legendarnimi so nekatere prevzete iz splošno
evropskega izročila ali od posameznih drugih narodov,
včasih je izposojena samo snov. Toda tudi v teh
primerih jih štejemo za naše, saj so slovenske v
podrobnostih, načinu izražanja, po zgradbi verzov in
kitic, po svoji glasbeni podobi in ritmu.
Poveličanje Marije v slovenski ljudski pesmi je izraz
resnične ljubezni naših prednikov do Božje Matere in
trdnega zaupanja, da njena priprošnja vse premore pri
Bogu. Pesem jo na eni strani slika kot navadno
človeško ženo in mater, na drugi pa enači z rožami ter
z vso jasnostjo utemeljuje njeno češčenje z vero, da je
mati Jezusa Boga in človeka.
Po: V. Sever, Radio Ognjišče 2010

Po: Uvodi za maše z otroki – Leto A

V cerkvi smo v začetku julija postavili prezračevanje in klimatski
napravi. S tem je rešeno tako hlajenje kot tudi ogrevanje.
Že zdaj se, pri bogoslužju lažje posvetimo bistvenemu, ko najdemo
najprimernejše nastavitve pa upajmo, da bo prav za vsakogar.
Srečanje z Jezusom pri maši in molitvi bo tako lahko bolj vedro,
ne bo se nam mudilo iz cerkve.
Ob prvem zagonu naprav je bilo rečeno, da bo blagoslov takrat,
ko zberemo potrebna sredstva za poplačilo računov.
Trenutno se bližamo petini potrebne vsote.
Lepo vabljeni, če kdo more prispevati tudi v ta namen.

ZLATA MAŠA – 50 LET DUHOVNIŠTVA G. IVA MIKLAVCA
bo v nedeljo 27. avgusta ob 10.00 v župnijski cerkvi.
Nadaljujemo s praznovanjem Ankaranfest.
Skupaj z g. Ivom se Bogu zahvaljujemo za vse prejete darove.
S hvaležnostjo ga priporočajmo Bogu in Mariji v molitvah!
Na praznik zahvale za dar duhovništva in vsega, kar smo po
njem prejeli, se želimo pripraviti vsestransko. Ob četrtkih v
mesecu avgustu vabljeni k molitvi: ob 18.30 češčenje in rožni
venec, nato sveta maša, po maši češčenje in molitveno branje
Božje besede. Med češčenjem priložnost za spoved.
Vabljeni k pripravi praznovanja tudi s pecivom in sodelovanjem
pri pripravi prostora v cerkvi in okoli nje.

ORATORIJ
za otroke
»DOTIK NEBES«

ANKARAN
sreda 16. do nedelje 20. avgust
Prijave do 10. avgusta

ŽUPNIJSKO ROMANJE
v soboto 2. septembra
Smer: Gorenjska,
najprej zahvala Mariji
na Brezjah,
potem pa še kam.
Prijave do 20. avgusta
v župnišču

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) ni v juliju in avgustu
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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