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SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
V Svetem pismu in splošni
govorici ljudi ‘srce’ pomeni
osebno središče človeka in je
simbol njegove ljubezni. Ko
govorimo o Jezusovem in
Marijinem srcu, mislimo na
Jezusa in Marijo pod vidikom
bogastva njunega notranjega
življenja, zlasti njune ljubezni
do nebeškega Očeta in do nas
ljudi. Človeštvo danes bolj kot
kadarkoli potrebuje Božje
dobrote, ljubezni in usmiljenja.
Podoba obeh Src nam govori o
njuni neizmerni ljubezni do nas.
Jezus in Marija nas z izkazovanjem svoje ljubezni hočeta pripeljati k
nesebični ljubezni do Boga in do bližnjega, kar je bistvo svetosti, h kateri
smo vsi poklicani. Ker nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki je zašlo.
Praznik Srca Jezusovega je praznik Božje ljubezni, ki nam je
dokazana s prebodenim srcem, iz katerega so izšle vse dobre misli,
hrepenenja, dejanja, besede, vse do poslednjih besed na križu.
Ljubezen tega srca objema vse ljudi, vse stvarstvo in nas vabi, da se
posvetimo in izročimo Jezusovemu srcu, mu zadoščujemo ne le za
svoje grehe, temveč tudi za grehe drugih. Njegova ljubezen ni
polovična, ne želi nikogar prikrajšati, z Njim vsakdo lahko raste v
svobodi. Jezus ljubi neprestano, brez letnega dopusta, brez oddiha,
brez upokojitve. On živi, ker ljubi , On živi, da ljubi. Dano nam je , da
vedno prihajamo k Njemu, pred Njim stojimo, se ob Njem počutimo
varni in zaščiteni, z Njim rastemo in zorimo. In On nas uči ljubiti.

PAPEŽ FRANČIŠEK O SVETI MAŠI (5)
Pogovor med Bogom in ljudstvom
»Pogovor med Bogom in njegovim ljudstvo, ki
se razvije med besednim bogoslužjem svete maše,
doseže svoj vrh z branjem evangelija. Pred tem se
poje aleluja, v postnem času pa drug spev. Tako
skupnost vernikov sprejme in pozdravi Gospoda, ki
bo govoril v evangeliju. Kakor Kristusove
skrivnosti
osvetlijo
celotno
svetopisemsko
razodetje, tako med besednim bogoslužjem
evangelij predstavlja luč za razumevanje smisla
svetopisemskih besedil Stare kot Nove zaveze, ki
so pred njim. Kristus je namreč središče in polnost
vseh spisov in vsega bogoslužnega slavja.
Kristus je tisti, ki nam govori
Zato tudi samo bogoslužje loči evangelij od ostalih beril in ga obda s
posebnim častjo in spoštovanjem. Branje evangelija je namreč pridržano
posvečenemu služabniku, ki na koncu poljubi knjigo. Posluša se ga stoje, na
začetku pa se naredi znamenje križa na čelu, ustih in prsih. Sveče in kadila so
v čast Kristusu, ki po evangeljskem branju daje odmev svoji učinkoviti besedi.
Po teh znamenjih skupnost prepozna navzočnost Kristusa, ki ji sporoča 'dobro
novico', ki spreobrača in spreminja. Gre za neposreden govor, kakor potrjujeta
odpeva 'Slava tebi, Gospod' in 'Hvala tebi, Kristus'. Ne vstanemo zato, da bi
poslušali evangelij, ampak ker je Kristus tisti, ki nam govori. Moramo biti
zbrani, saj gre za neposreden pogovor, sam Gospod nam govori.
Evangelij – Kristusova usta
Med mašo torej ne beremo evangelija, da bi izvedeli, kako so se odvijali
dogodki, ampak da bi se zavedali, da to, kar je Jezus enkrat storil in rekel, še
naprej opravlja in sedaj govori nam. Jezusova beseda v evangeliju je živa.
Zato je zelo pomembno, da evangelij poslušamo z odprtim srcem, kajti beseda
je živa. Sv. Avguštin je zapisal, da je evangelij 'Kristusova usta'. On kraljuje v
nebesih, a ne neha govoriti na zemlji. Če je res, da med bogoslužjem Kristus
še vedno oznanja evangelij, potem mu, s tem ko se udeležimo maše, moramo
dati odgovor v svojem življenju.
Homilija ni predavanje
Da bi do nas prispelo sporočilo, se Kristus poslužuje tudi duhovnikove
besede, ki ima po evangeliju homilijo. Drugi vatikanski koncil jo toplo
priporoča kot del samega bogoslužja. Homilija ni nek priložnostni govor, ni
kateheza, ni neka konferenca ali predavanje, ampak pomeni nadaljevati

pogovor, ki se je že začel med Gospodom in njegovim ljudstvom, da bi se
izpolnil v življenju. Pristna eksegeza evangelija je naše sveto življenje!
Gospodova beseda sklene svojo pot, ko v nas postane meso, se spremeni v
dela, kakor se je to zgodilo pri Mariji in svetnikih. Enako kot Gospodova
beseda vstopi skozi ušesa, zatem pa pride v srce in gre v roke, v dobra dela,
tudi pridiga sledi Gospodovi besedi in opravi enako pot, da bi ji pomagala
prispeti do našega srce in v roke.
V apostolski spodbudi Evangelii gaudium sem zapisal, da 'bogoslužni
okvir terja, da oznanjevanje usmerja skupnost in tudi duhovnika v občestvo s
Kristusom v evharistiji, ki spreminja življenje'.
Homilija naj bo dobro pripravljena in kratka
Kdor pridiga, duhovnik ali diakon ali škof, mora dobro opraviti svojo
službo za tiste, ki so se udeležili maše. A tudi tisti, ki poslušajo, morajo
opraviti svoj del. Predvsem biti zbrani, zavzeti pravilno notranjo držo brez
subjektivnih zahtev, zavedajoč se, da ima vsak pridigar odlike in omejitve. Če
se včasih z razlogom dolgočasimo zaradi dolge ali neosredotočene ali
nerazumljive homilije, je spet drugič lahko ovira naš predsodek. Kdor pridiga,
se mora zavedati, da ne dela nekaj svojega. Pridiga in torej daje glas Jezusu,
pridiga o Jezusovi besedi. Homilija mora biti dobro pripravljena in mora biti
kratka! Homilijo pa se pripravi z molitvijo, proučevanjem Božje besede ter
kratkim in jasnim povzetkom, ki ne sme biti daljši od desetih minut.
Pri besednem bogoslužju se preko evangelija in homilije Bog pogovarja s
svojim ljudstvom, to pa ga posluša z zbranostjo in čaščenjem, obenem pa ga
prepoznava kot navzočega in delujočega. Če torej poslušamo 'dobro novico',
nas bo ta spreobrnila in preoblikovala, da bomo tako tudi mi sposobni
spremeniti sebe in svet. Kajti dobra novica, Božja beseda, vstopi v ušesa, gre v
srce in pride v roke, da bi lahko delali dobra dela.«
(Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco, Vatikan , 7.2.2018)

MOLITEV SV. JANEZA BOSKA ZA IZBIRO POKLICA
»Pred teboj sem, preblaga Devica, da si izprosim veliko milost spoznanja, kaj naj
storim. Nič drugega ne želim, kakor ves čas svojega življenja popolnoma
izpolnjevati voljo tvojega Božjega Sina. Mati dobrega sveta, daj, da bom
poslušal tvoj glas in tako pregnal vsak dvom iz svojih misli. Ker si mati mojega
Zveličarja, pričakujem od tebe, da boš tudi mati mojega zveličanja. Devica Marija,
če mi ti ne boš poslala žarka Božjega sonca, katera luč me bo razsvetlila? Kdo me
bo poučil, če ne ti, ki si mati neustvarjene Modrosti? Poslušaj torej moje prošnje!
Ne dopusti, da bi zašel na kriva pota! V mojih dvomih in omahovanjih me vodi
po pravi poti v večno življenje: ti si moje edino upanje, ti imaš polne roke zakladov
kreposti in življenja, ti razdajaš sadove slave in svetosti.

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

USKOVNIŠKI TEDNI
»Od zaleta do poleta«
Uskovnica 15. - 21. 7.,
29. 7. - 4. 8., 5. - 11. 8.
DUHOVNE VAJE ZA OTROKE

Želimlje, 23. - 26. 6. 4.-7.
razred, 27. – 30. 6. 7.-9.
razred, 2. – 5. 7. 9.
razred in srednješolci
www.zelimlje.si/node/3

ROMANJE
bolnikov in invalidov
na Brezje bo v soboto,
16. junija.
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

Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X

