LETNIK XXIV, december 2018

V PRIČAKOVANJU JEZUSA ODREŠENIKA
SKUPAJ Z MARIJO
Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje
v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo
blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje
svoje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse,
ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama
in vseh njegovih potomcev.
Lk 1, 46-55

PAPEŽ FRANČIŠEK MLADIM
Prvi korak: poslušati
Predvsem poglejmo Bartimaja: njegovo
ime pomeni 'Timajev sin'. In besedilo to
natančno razloži: 'Timajev sin, Bartimaj'
(Mr 10,46). Medtem ko evangelij to
poudari, pa se pojavi paradoks: oče je
odsoten. Bartimaj leži sam ob poti, izven doma in brez očeta: ni ljubljen, ampak
zapuščen. Slep je in nima nikogar, ki bi ga poslušal. Jezus prisluhne njegovemu
vpitju. In ko ga sreča, mu dovoli govoriti. Ni bilo težko ugotoviti, kaj bo prosil
Bartimaj: očitno je, da kdor je slep, želi videti ali ponovno videti. Vendar pa se
Jezusu ne mudi, vzame si čas za poslušanje. To je prvi korak, ki je v pomoč na
poti vere: poslušati. Gre za apostolat ušesa: poslušati, prej kot govoriti.
Drugi korak: postati bližnji
Poslušanju sledi naslednji korak pri spremljanju poti vere: postati
bližnji. Glejmo Jezusa, ki ne delegira nekoga iz 'precejšnje množice', ki
mu je sledila, ampak osebno sreča Bartimaja. Reče mu: 'Kaj hočeš, da ti
storim?' (v. 51). Kaj hočeš…: Jezus se poistoveti z Bartimajem, ne
zanemarja njegovih pričakovanj; da storim…: storiti, ne samo govoriti;
zate: ne glede na vnaprej določene ideje za kogarkoli, ampak zate, v
tvoji situaciji. Tako dela Bog, vključi se v prvi osebi, s posebno
ljubeznijo do vsakega posameznika. Preko njegovega načina delovanja
se že preda njegovo sporočilo: tako vera klije v življenju.
Tretji korak: pričevati
Pričevati je tretji korak. Poglejmo učence, ki pokličejo Bartimaja: ne
gredo k njemu, ki je beračil, z drobižem, ki bi ga zadovoljil, ali da bi mu
delili nasvete; gredo v Jezusovem imenu. Namenijo mu le tri besede,
vse tri Jezusove: 'Bodi pogumen! Vstani! Kliče te!' (v. 49). Le Jezus v
nadaljevanju evangelija reče: pogum!, saj le on obuja srce. Le Jezus v
evangeliju reče: vstani, da bi ozdravil duha in telo. Le Jezus kliče, tako,
da spreminja življenje tistega, ki mu sledi; tako, da ponovno postavi na
noge tistega, ki je na tleh, prinašajoč luč Boga v temine življenja.
Mnogi sinovi, mnogi mladi kakor Bartimaj iščejo luč v življenju. Iščejo
pravo ljubezen. In kakor Bartimaj, kljub veliki množici, kličejo le
Jezusa; tako tudi oni kličejo življenje, vendar pa pogosto najdejo le
lažne obljube in redke, ki se resnično zanimajo zanje.

Vera je vprašanje srečanja, ne teorije
Poslušati, postati bližnji, pričevati. Pot vere v evangeliju se konča na lep in
presenetljiv način, z Jezusom, ki reče: 'Pojdi, tvoja vera te je rešila!' (v. 52). In
vendar Bartimaj ni izpovedal vere, ni opravil nobenega dela; prosil je samo
usmiljenja. Čutiti, da potrebujemo zveličanje, je začetek vere. Je neposredna pot,
da bi srečali Jezusa. Vera, ki je rešila Bartimaja, ni bila v njegovih jasnih idejah
o Bogu, ampak v tem, da ga je iskal, da ga je želel srečati. Vera je vprašanje
srečanja, ne teorije. V srečanju Jezus pride mimo, v srečanju utripa srce Cerkve.
Ne bodo torej učinkovite naše pridige, ampak pričevanje našega življenja.
Papež Frančišek med homilijo 28. 10. 2018
SVETI NIKOLAJ je vse življenje delil
dobrote. Na njegovo priprošnjo so se
dogajali tudi čudeži. Čudežno je rešil
mornarje, da se niso utopili. Obudil je k
življenju tri umorjene šolarje. Srečno je
pripeljal ladjo z žitom v Miro, ko so ljudje
trpeli lakoto. Trem siromašnim sestram pa
je pomagal tako, da je vsako obdaril s kepo
zlata. Potem so se brez težav poročile.
To so le nekatera od njegovih dobrih del,
ki jih je storil. S svojim življenje vzpodbuja
tudi nas, da sreča ljudi ni zgolj v darilih, za
katere bi marsikdo v teh dneh dejal, da so
najpomembnejša. Vse nas še danes vabi,
da bi bili »majhni Miklavži« in v ta svet
prinašali neprecenljive drobne pozornosti,
ki lahko sleherni dan osrečujejo ljudi.

ZAHVALA IZ UGANDE
Z zavzetim zbiranjem papirja smo deklici
Immaculée v misijonu Atede v Ugandi
omogočili celoletno šolanje in še je ostalo
za nakup kolesa, da lažje vsak dan
premaga petkilometrsko razdaljo do šole.
Pred božičnim praznovanjem mislimo na srečanje z
Jezusom v zakramentu sprave.

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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