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MARIJA, SEDEŽ MODROSTI, PROSI ZA NAS!
O Bog, ti nas držiš v dlaneh.
Ti nas vodiš in spremljaš.
Razsvetljuj starše s Svetim duhom,
da bodo našli to, kar je njihovim
otrokom najbolj potrebno.
Naj starši in otroci ne pozabijo
na krščanske vrednote.
Dobri Bog, pomagaj staršem in
vsem, ki bodo v tem letu vzgajali
otroke, da bi jih z zgledom in besedo
oblikovali v dobre ljudi.
Naj vzgojitelji sodelujejo med seboj
in se podpirajo. Daj otrokom,
mladim in vzgojiteljem duha
potrpežljivosti, delavnosti, pridnosti
in vztrajnosti.
Odpiraj nam oči za bližnje, za vse,
ki so v stiskah in jih bomo v tem šolskem letu srečali.
Jezus, naš najboljši učitelj, naj bo naša pot, resnica in življenje.
Starše, otroke, mladino in učitelje priporočamo Božji Materi
Mariji. Ona, naša zvesta mati, naj vse varuje in podpira na poteh
življenja. Amen.
(Molitev

ob začetku šolskega leta)

ZLATA MAŠA G. IVA MIKLAVCA

V nedeljo, 27. avgusta 2017, smo praznovali visok jubilej don Boskovega
salezijanca, gospoda Iva Miklavca, ki že petdeset let stopa po poti
duhovništva. Zlata maša je bila velik dogodek, na katerega smo se dolgo
pripravljali, in v katerega je bilo vloženega veliko dela in časa. Ves mesec
pred tem smo se zbirali k molitvi.
Mašno bogoslužje se je
pričelo
z
predstavitvijo
zlatomašnika in uvodom v
svetopisemske besede ter
razmišljanjem o Jezusovih
pričevalcih-naslednikih-duhovnikih. V pridigi nas je nagovoril nekdanji župnik
Miroslav Simončič, somaševali pa so še ravnatelj salezijanske skupnosti dr. Jože
Bajzek, župnik Franc Šenk in prof. Tone Prešern iz Argentine. Pri maši je
sodelovalo veliko skupin kot so bralci, kateheti, Karitas, molitvena skupina,
skavti. Vsi smo želeli gospodu Ivotu izreči besede hvaležnosti, saj je v svojem
delovanju in življenju v tej župniji prav sam bil ustanovitelj sodelavcev, ki so se
nato aktivno združevali in bili dejavni v skupinah znotraj Cerkve.
Bogoslužje je obogatil župnijski pevski zbor pod
vodstvom dr. Bogdane Borota ob spremljavi orgel
na katere je igral prof. glasbe Franc Leben in ob
sodelovanju sopranistke mag. Francke Šenk.
Vabilu na praznovanje sta se odzvala predstavnika
lokalne skupnosti župan Občine Ankaran Gregor
Strmčnik ter podžupan Mestne občine Koper Alberto Scheriani. V imenu
župnije je besedo zahvale izrekel Matjaž Kocjančič. Zahvalili so se tudi

predstavniki italijanske narodne skupnosti iz Ankarana in Hrvatinov. Vse izrečene
besede, prošnje, zahvale so govorile preprosto le o duhovniku, ki je za sabo skozi
leta službe kot dušni pastir pustil velik pečat v tej župniji. Znal je poslušati,
pomagati, svetovati in voditi ljudi na poti k Jezusu. Vedno je delal za skupno
dobro, povezoval je ljudi med seboj, tako je bilo čutiti, da so domačini, pa tudi
turisti in priseljenci sprejeti in pomemben del skupnosti.
Po mašni slovesnosti se je na igrišču
za cerkvijo nadaljevalo druženje,
tradicionalni »Ankaranfest«, ob
klepetu, krepčilu, sladkanju, glasbi
in petju. Možnost srečanja ljudem
vedno
veliko
pomeni.
Pri
organizaciji nam je pomagala
Občina Ankaran in drugi darovalci dobrega srca. Hvaležni smo za
njihovo finančno in materialno pomoč.
Veseli smo, da smo lahko bili kamenček v mozaiku zlate maše
gospoda Ivota. Hvaležni smo Bogu, da nam na pot življenja pošilja vodnike,
saj le tako lahko skupaj kot ladja sredi morja priplujemo v varni pristan.
Duhovnik je kot kapitan na ladji, z zakramenti, besedo in delom skrbi, da je
pot skozi viharje let v miru, kaže smer k cilju življenja.
Natalija Perič

ORATORIJ Z MARIJO »DOTIK NEBES«
Tretji teden v avgustu smo animatorji organizirali oratorij z naslovom Dotik
nebes. Štiri dni smo skupaj z otroki plesali banse, peli pesmi, molili, se igrali
velike in vodne igre ter na delavnicah barvali
zastavo oratorija, okraševali kozarce in izdelovali
»Bilo je ful lepo, ker
smo peli in plesali
črke. Drugi dan smo se odpravili tudi na morje.
himno skupaj.« (Julija)
Medtem, ko smo se
mi zabavali in učili,
so nam mame pripravljale dobro malico in
kosilo. Skozi vse te dejavnosti in igro, ki smo jo
zaigrali animatorji, smo skupaj spoznavali
Bozjo mater Marijo in njen odnos z jezusom in
se tudi sami učili, kako skupaj z Marijo živeti
kot Jezusovi prijatelji.
Metka Mihalič
Za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje v cerkvi smo do zdaj zbrali
36 % potrebne vsote. Hvala in Bog povrni za vse darove do zdaj,
priporočilo pa še za naprej.

PRVO VEROUČNO SREČANJE ZA VSE
VEROUČENCE IN STARŠE
BO V SREDO, 13. SEPTEMBRA
OD 17.00 DO 18.30.
Vpisovanje k verouku od ponedeljka, 11. 9.,
do srede, 13. 9., od 16.00 naprej.
Urnik verouka sovpada s šolskim
koledarjem.
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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