
 

  

  LETNIK XXV, januar 2019 
 

 
 

 

 
 

Z BOGOM IN MARIJO V NOVO LETO 
  

 Gospod, tebi zaupamo našo ljubezen 

s prošnjo, da bi nikoli ne zamrla. 

Bodi ti njen neusahljivi izvir, da si 

bo vsakdo od nas prizadeval 

ljubezen podarjati, ne pa zahtevati, 

da bo raje dajal kot pa prejemal. 

Naj nas dnevi radosti ne upijanijo, 

da bi postali brezčutni za vse okrog 

nas. Naj nas dnevi bridkosti ne 

potlačijo, temveč še okrepijo našo 

ljubezen. 

 Gospod, ti si življenje, daj, da se 

nikdar ne bomo zapirali življenju, 

ki naj bi se rodilo iz naše ljubezni. 

Gospod, ti si resnica, daj, da nikdar 

ne bomo zatajili resnice, da bodo 

naši medsebojni odnosi iskreni. 

Gospod, ti si pot, daj, da ne bi 

omagovali na svoji poti, ampak 

bi z roko v roki šli tebi naproti. 

 Gospod, ti si nam dal Marijo, 

svojo Mater: ona je bila vedno zvesta, močna in blaga. 

Naj bo varuhinja naših družin v tem letu, ki ga začenjamo. 

Njena zvestoba, njena moč, njena blagost naj nas ohranja zveste, 

močne in blage zdaj in vselej. Amen. 
 

Misel za lepši dan 



PAPEŽ FRANČIŠEK O SVETI MAŠI (6) 
 

IZPOVED VERE IN PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

Poslušati Božjo besedo je pravica 

»Imamo pravico poslušati Božjo besedo. Poslušanje svetopisemskih beril in homilije 

je odgovor na duhovno pravico Božjega ljudstva, da v izobilju prejme zaklad Božje 

besede. Vsak, ki gre k maši, ima pravico, da v izobilju prejme dobro prebrano in izrečeno 

Božjo besedo, zatem pa tudi razloženo v homiliji. To je pravica. Kadar Božja beseda ni 

dobro prebrana in diakon ali duhovnik ali škof o njej ne pridiga z gorečnostjo, se vernike 

prikrajša za to pravico. Gospod govori za vse, pastirje in vernike. Trka na srca vseh, ki se 

udeležijo maše, vsakega v njegovem življenjskem položaju, starosti, situaciji. Gospod 

tolaži, kliče, spodbuja poganjke novega in spravljenega življenja. 

Vez med poslušanjem in vero 

Zato trenutek tišine po homiliji pomaga posejati v dušo prejeto seme, da bi sprejeli, 

kar je vsakemu prišepnil Duh. Po tej tišini se oseben odgovor vere umesti v izpoved vere 

Cerkve, izražene v veroizpovedi (Credo). Simbol vere, ki ga moli celoten zbor vernikov, 

izraža skupen odgovor na poslušanje Božje besede (glej KKC, 185-197). Obstaja temeljna 

zveza med poslušanjem in vero. Vera se namreč ne rodi iz domišljije človeških misli, 

ampak prihaja iz poslušanja, poslušanje pa se nanaša na Kristusovo besedo, kakor 

spominja sv. Pavel (glej Rim 10,17). Vera se torej goji s poslušanjem in vodi k 

zakramentu. Molitev veroizpovedi pa pomaga, da bogoslužni zbor premisli in izpove 

velike skrivnosti vere, preden začne obhajati evharistijo. Simbol vere ali veroizpoved veže 

evharistijo na krst, prejet v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spominja nas, da 

zakramente razumemo v luči vere Cerkve. 

Prošnje za vse potrebe 

Odgovor na z vero sprejeto Božjo besedo se zatem izrazi v skupnih prošnjah, imenovanih 

'vsesplošna molitev' ali 'prošnje za vse potrebe', ker obsega potrebe Cerkve in sveta. Imenuje se 

tudi 'molitev vernikov'. Očetje drugega vatikanskega koncila so hoteli postaviti to molitev za 

evangelij in homilijo, predvsem v nedeljo in na praznike, da bi se s soudeležbo ljudstva molilo 

za sveto Cerkev, za vladajoče, za osebe v različnih stiskah, za vse ljudi in za zveličanje vsega 

sveta. Zato pod vodstvom duhovnika, ki prošnje uvede in sklene, ljudstvo z uveljavljanjem 

svojega krstnega duhovništva daruje Bogu molitve za zveličanje vseh. Po posameznih 

namenih, ki jih napove diakon ali bralec, zbor združi svoj glas in kliče: 'Prosimo te, usliši nas.' 

Prosíte in se vam bo zgodilo 

Spomnimo se, kar nam je rekel Gospod Jezus: 'Če ostanete v meni in moje besede 

ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo' (Jn 15,7). Tega pogosto ne 

verjamemo, ker imamo malo vere. A če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi vse prejeli. 

Po veroizpovedi je trenutek, da prosimo Gospoda stvari, ki jih potrebujemo in želimo. 

'Zgodilo se vam bo', pravi Gospod, na tak ali drugačen način. 'Zgodilo se vam bo … Vse 

je mogoče tistemu, ki veruje.' Odgovor moža, ki mu je Gospod namenil te besede, je bil: 

'Verujem, pomagaj moji majhni veri.' Papež je dodal, da se zahteve posvetne logike ne 

dvigajo proti nebu in tudi prošnje, ki imajo pred očmi le samega sebe, ostanejo neuslišane 

(glej Jak 4,2-3). Nameni, za katere je verno ljudstvo povabljeno, da moli, morajo dati glas 

konkretnim potrebam cerkvene skupnosti in sveta, pri tem pa se izogibati zatekanju h 

konvencionalnim in kratkovidnim obrazcem. Vsesplošna molitev, s katero se sklene 

besedno bogoslužje, nas poziva, da sprejmemo pogled Boga, ki skrbi za vse svoje otroke.« 
 

(Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco na Trgu sv. Petra, 14.2.2018)     



BLAGOR VAM … usmiljenim v družinskem vsakdanu 
 

 Blagri, o katerih nam 

spregovori Jezus, osvet-

ljujejo tudi družinsko 

življenje. Eden od njih je 

tudi usmiljenost. V tej 

besedi se skrivajo 

potrpežljivost, odpušča-

nje, nežnost, zaupanje, 

pripravljenost na dolgo 

čakanje, veliko srce. 

 Usmiljenost ni šibkost, kompromis med tem, kar je dobro in kar je slabo, 

nezdrava popustljivost. Je odločno vztrajanje pri postavljenih ciljih ter 

razumevanje in potrpežljivo prenašanje naporov, negotovosti in napak pri 

doseganju teh ciljev. 

 Usmiljenost je tudi reči ne, kadar je ne, ne da bi dopustili, da bi nas ganile 

prošnje ali da bi nas razorožilo in omehčalo vztrajanje. 

 V družini, kraju sodelovanja z Bogom Stvarnikom, je bolj kot vse drugo 

potrebno, da smo mu podobni. Če naj bi bili vredni imenovati se oče, mati in 

otroci, ne moremo shajati brez usmiljenja, saj brez usmiljenja ni ne 

očetovstva, ne materinstva, ne sinovstva. 

 In v resnici še v tako razvratnih družinah nič ne more pokončati 

usmiljenja. Tudi najbolj čudaški in zapuščeni starši so vedno pripravljeni 

odpustiti otrokom in jih opravičevati. In tudi najbolj sprevrženi sinovi in 

hčere nazadnje vedno priznajo, da imajo radi starše, čeprav morda šele po 

njihovi smrti. 

 Nam pa usmiljenje najbolj učinkovito in poglobljeno predstavi apostol 

Pavel, ki pravi: »Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug 

drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu … Možje, 

ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe.«  

 »Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu … In vi, očetje, ne grenite svojih 

otrok, temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji in opominjanju.« 

 Izraz »podrejeni« sicer danes vzbuja strah. Vendar tu ne gre za 

podrejenost človeške vrste, gospodarja in podložnika, nekoga, ki ukazuje, in 

drugega, ki to trpi, pač pa za vzajemno podrejenost in predvsem v Gospodu, 

kakor Gospod ravna z nami: v skrajnem spoštovanju, svobodi, pozornosti. Z 

eno besedo: v usmiljenju.    

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

MOLITEV 

ZA NOVOKRŠČENEGA OTROKA 
 

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. 

Naj ti nakloni takšen dom 

– pa naj bo majhno stanovanje ali 

veliko hišo – kraj, kjer si dobrodošel, 

kraj, kjer si sprejet. 

Naj ti bo dano srečati ljudi, 

ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma.  

Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, 

ne da bi se čutil manjvrednega. 

Darovi, ki so ti bili dani, 

naj v nikomer ne vzbujajo zavisti. 

Gospod naj te blagoslavlja 

na tvoji življenjski poti.  

Če bo pot, po kateri te bo vodil, 

kamnita, naj ti da pravo obutev.  

Podari naj ti odprte oči 

za vse čudovite stvari ob robu poti. 

Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo  

in naj te varuje pred tem,  

da bi te skrbelo edino to, 

kako dolga bo tvoja pot.  

Ne oziraj se na prehojeno pot,  

usmerjaj svoj pogled proti cilju. 

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. 

Dobri Bog, 
radi bi se ti zahvalili  
za našo družino;  
da smo, se pogovarjamo  
in drug ob drugem rastemo. 
Hvala za vsakodnevno  
dajanje in sprejemanje,  
za gotovost in varnost,  
ki jo doma izkusimo. 
Biti doma: dober občutek,  
prepir in smeh,  
dolgčas, stres  
in doživljanje številnih čustev. 
Hvala ti, da nas spremljaš  
skozi naš družinski vsakdan. 


