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MARIJA, POMOČ KRISTJANOV, PROSI ZA NAS!
Dva zgodovinska dogodka sta
napotila Cerkev, da je dala Mariji
naziv »Pomočnica kristjanov« in tudi
vpeljala poseben praznik v cerkvenem
koledarju. Pod papežem Pijem V. so
Turki ogrožali dežele okrog Sredozemskega morja. Zbral je 222 ladij in
40.000 vojakov. Vsi so se kleče izročili
Marijinemu varstvu. Vnela se je huda
bitka, v kateri so osvobodili 15.000
krščanskih sužnjev. Papež je zato dal
Mariji naziv »Pomočnica kristjanov«
in določil, da se ga moli tudi v litanijah.
Praznik je tudi spomin na vrnitev
papeža Pija VII. iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar
Napoleon je na svojih vojaških pohodih zasedel tudi Rim in 17. maja
1809 razglasil, da papeževe države ni več. Hkrati je ukazal, naj
papeža ujamejo in ga odpeljejo v Francijo. Tu je trpel lakoto in
pomanjkanje. Odvzeli so mu celo strežaja, spovednika, brevir, knjige
in pisalno orodje. Toda leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je
bil premagan in odstavljen in naslednje leto dokončno poslan v
izgnanstvo. Svoj odstop je moral podpisati v Fontaineblauju pri
Parizu, kamor je dal zapreti papeža Pija VII. Ta se je 24. maja istega
leta slovesno vrnil v večno mesto in odredil, da se ta dan slavi
praznik Marije Pomočnice kristjanov.
Prav v tistem času je božja previdnost poklicala novega
apostola Marije Pomočnice. Leta 1815 se je rodil sv. Janez
Bosko, ki je svoje delo z mladino postavil pod varstvo nje, ki jo
kličemo »Pomoč kristjanov«.

PAPEŽ FRANČIŠEK O SVETI MAŠI (4)
Po Božji besedi govori sam Bog
»Besedno bogoslužje je bistveni del maše,
saj se verniki zberemo ravno zato, da bi slišali,
kaj je Bog storil in še namerava storiti za nas.
To je izkušnja, ki se zgodi 'neposredno'. Kadar
se v Cerkvi bere Sveto pismo, Bog sam govori
svojemu ljudstvu in Kristus, ki je navzoč v
svoji besedi, oznanja evangelij. Ko se bere
Božjo besedo, moramo poslušati in odpreti
srce, kajti govori nam sam Bog, ne pa misliti
na nekaj drugega.
Pri besednem bogoslužju namreč strani Svetega pisma nehajo biti
samo neko besedilo in postanejo živa beseda, ki jo izgovarja sam Bog.
Bog nam govori po tem, kar se bere, in se obrača na nas, ki poslušamo z
vero. Duh, ki je govoril po prerokih in je navdihnil svete pisce, stori, da
Božja beseda v srcih zares naredi to, kar odmeva v naših ušesih. Bog
govori in mi poslušamo, da bi potem lahko postavili v prakso, kar smo
slišali. Za poslušanje Božje besede je treba imeti odprto srce, da bi
besedo sprejeli v srcu. Poslušanje je zelo pomembno. Včasih morda ne
razumemo dobro, ker so berila nekoliko težja. A Bog nam prav tako
govori, samo na drugačen način.
Gostija, ki hrani naše duhovno življenje
Poslušanje Boga je za nas potreba. Gre za življenjsko vprašanje,
kakor nas spominja tista misel, da človek ne živi samo od kruha, ampak
od vsake besede, ki pride iz Božjih ust (glej Mt 4,4). Božja beseda nam
daje življenje. V tem smislu govorimo o besednem bogoslužju kot o
gostiji, ki jo Gospod pripravlja, da bi nahranil naše duhovno življenje.
Bogoslužna gostija je obilna. Na veliko zajema iz zakladov Svetega
pisma, tako iz Stare kot iz Nove zaveze. Pomislimo na bogastvo
svetopisemskih beril, ki jih v luči sinoptičnih evangelijev ponujajo trije
nedeljski cikli, ki nas spremljajo skozi bogoslužno leto. Tu bi želel
izpostaviti pomen psalma, katerega namen je spodbuditi premišljevanje o
tem, kar smo slišali v predhodnem berilu. Dobro je, če se psalm poje, vsaj
odpev. Tudi dnevna berila dajejo veliko hrane krščanskemu življenju.

Spodbujanje cerkvenega občestva
Bogoslužno branje istih beril, s pesmimi, ki povzemajo Sveto pismo,
izraža in spodbuja cerkveno občestvo ter spremlja pot vseh in vsakega.
Tako lahko razumemo, zakaj so prepovedane subjektivne izbire kot
izpuščanje beril ali njihovo nadomeščanje z nesvetopisemskimi besedili.
Te namreč osiromašijo in ovirajo dialog med Bogom in njegovim
ljudstvom v molitvi. Nasprotno pa poseben položaj ambona in uporaba
lekcionarja, dobri bralci in psalmisti, ustvarjajo ozračje zbrane tišine.
Vemo, da je Gospodova beseda nepogrešljiva pomoč, da se ne bi
izgubili. Kakor pravi psalmist: 'Tvoja beseda je svetilka mojim nogam,
luč moji stezi' (Ps 119,105). Kako bi se lahko lotili našega zemeljskega
romanja, z vsemi napori in preizkušnjami, ne da bi nas redno hranila in
razsvetljevala Božja beseda, ki odmeva med bogoslužjem?
Iz ušes v srce, iz srca v roke
Seveda ni dovolj samo poslušati z ušesi, ne da bi pri tem sprejeli v
srce seme Božje besede in mu omogočili, da obrodi sad. Spomnimo se
prilike o sejalcu in različnih posledic sejanja, glede na vrsto terena (glej
Mr 4,14-20). Delovanje Duha, ki odgovoru daje učinkovitost, potrebuje
srca, ki se pustijo obdelovati in gojiti, da bi to, kar slišimo pri maši,
prešlo v vsakdanje življenje. Kakor pravi apostol Jakob: 'Postanite
uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo' (Jak 1,22).
Božja beseda v nas naredi pot. Poslušamo jo z ušesi, nato gre v srce. Ne
ostane v ušesih, priti mora v srce in iz srca priti v roke, v dobra dela. To
je pot, ki jo naredi Božja beseda: iz ušes v srce in v roke.«
(Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco na Trgu sv. Petra, 31.1.2018)

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

SREČANJE ZA OTROKE
V soboto, 9. junija, bo na
Rakovniku v Ljubljani
prireditev za otroke

ČARNA MAVRICA.
ORATORIJ
z misijonarjem Friderikom
Barago bo v Ankaranu
od srede, 22., do nedelje,
26. avgusta 2018.

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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