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KRISTUS JE VSTAL,
ALELUJA!
BLAGOSLOVLJENA
VELIKA NOČ!
BUONA PASQUA!
Smrt je premagana,
Jezusove rane
so poveličane,
njegovi odrešilni daritvi
lahko pridružimo
tudi naše trpljenje.
Moje oči so zastrte in moj spomin se izgublja
v nekem filmu z vedno istim dogajanjem:
Moje upanje je izgubljeno, moja vera ogoljufana,
moja ljubezen opljuvana, osramočena in truplo ukradeno.
Za mano moj Jeruzalem, kamor se v grozi obračam.
Pred menoj Emavs, kjer me čaka počitek na poti v neznano.
Povej mi, neznani spremljevalec,
kaj se je v resnici zgodilo in kdo je ta, ki sem mu verjel.
Osvobodi me grozne praznine, misli, ki se jih oklepam,
in odpri ječo mojega ujetega spomina.
Ostani pri meni, tuji prijatelj, kajti večer bo in moj dan se bliža
h koncu – če mi ne boš ti lomil kruha in te ne bom spoznal. Amen.
Molitev z učencem na poti iz Jeruzalema v Emavs

POTRPEŽLJIVOST PRI MOLITVI
Prositi z utemeljevanjem »V pogovoru med Bogom in Mojzesom
iz Druge Mojzesove knjige (glej 2 Mz 32,7-14)Mojzes poskuša odvrniti
Gospoda od njegovega srditega namena proti ljudstvu, ki se je odvrnilo
od slave živega Boga in začelo častiti zlato tele. Mojzes se pogovora
loti z argumenti in Boga Očeta spomni, kaj vse je naredil za svoje ljudi,
da jih je rešil iz suženjstva v Egiptu, spomni na zvestobo Abrahama in
Izaka. V prerokovih besedah, ki so izrečene iz oči v oči, se vidi njegova
ljubezen do ljudstva. Mojzes se ne boji povedati resnice, ne ovinkari, ne
izmika se možnosti, da bi pogledal tudi svojo vest. In to je Bogu všeč.
Ko Bog vidi dušo, ko vidi osebo, ki moli in moli in moli za neko stvar,
ga to gane. Nič ovinkarjenja. Jaz sem z ljudstvom. Jaz sem s tabo. To je
molitev prošnje, je molitev, ki utemeljuje, ki je pogumna, da govori
Gospodu v obraz, ki je potrpežljiva. A potrebna je potrpežljivost pri
molitvi prošnje. Ne moremo nekomu obljubiti, da bomo zanj molili,
potem pa končati z Očenašem in Zdravamarijo ter oditi. Ne. Če praviš,
da boš za nekoga molil, moraš hoditi po tej poti. Za to pa je potrebna
potrpežljivost.
Potrpežljivost in vztrajnost V vsakodnevnem življenju so žal
neredki primeri podjetnikov, ki raje žrtvujejo podjetje, da rešijo svoje
interese in svoj dobiček. Mojzes pa ne podleže tej logiki, ampak ostane z
ljudstvom in se zanj bori. Sveti spisi so polni zgledov takšne
stanovitnosti, zmožnosti potrpežljivega nadaljevanja poti, na primer
kanaanska žena ali pa slep človek pred Jeriho. Za molitev prošnje sta
potrebni dve stvari: pogum - torej parezija, in potrpežljivost. Če hočem,
da Gospod prisluhne nečemu, za kar prosim, moram hoditi in hoditi in
hoditi in trkati na vrata in trkati na srce Boga in trkati tukaj … Kajti moje
srce je prepričano v tisto, za kar prosim! Če pa moje srce ne začuti te
potrebe, te osebe, za katero moram moliti, ne bo imelo ne poguma ne
potrpežljivosti.
Moliti pred Bogom s svobodo otrok Gospod naj nam podeli to
milost – milost moliti pred Bogom s svobodo kakor otroci, moliti z
vztrajanjem, moliti s potrpežljivostjo. Predvsem pa moliti z
zavedanjem, da se pogovarjam s svojim Očetom in da me bo moj Oče
slišal. Gospod naj nam pomaga napredovati pri tej molitvi prošnje.«
(Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 15.3.2018)

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je veselo sporočilo
velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob
tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte in veselite
se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to
pomeni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse
to praznovanje pomeni in kako konkretno to vstopa v moje življenje?
Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k
Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni
dan so apostoli prejeli Svetega Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v
skrivnost velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se
ljudje veselili, se dali krstiti, oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo
življenje; življenje prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega kristjana.
Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim
krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani
Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju
nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom v
krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu,
človeštvu … V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim
Gospodom in služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.
Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem
vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti
Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca napolnilo veselje
zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali
Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo
novico posredovali še drugim ljudem!
Vaši škofje

MOLITEV V VELIKONOČNEM ČASU (namesto Angel Gospodov)
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
– zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
– prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
– ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si
razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj
dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Karitas vabi k zbiranju starega papirja v kontejner ob igrišču.
Pomagali bomo otrokom v misijonih v Ugandi v Afriki.

ŠMARNICE
V Marijinem mesecu
maju bo šmarnična
pobožnost – branje
letos o misijonarju
škofu Frideriku Baragu
(tudi tema letošnjega
oratorija) v Ankaranu
med tednom ob 18.45
in pri Sv. Bridi ob 19.30.

SREČANJE BOLNIH
IN OSTARELIH
Župljani, ki ne morejo
redno k nedeljski sveti
maši, vabljeni v nedeljo,
13. maja, k sveti maši v
župnijsko cerkev ob 9.30
(možnost spovedi in
bolniškega maziljenja) in
družabnemu srečanju v
dvorani.

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.
Molimo molitev Angel Gospodov, ki nas spominja velike
skrivnosti našega odrešenja, Marijinega velikodušnega odgovora in Božjega povabila k sodelovanju tudi nam.
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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