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MOLIMO ZA UČENCE, STARŠE IN UČITELJE!
O BOG,
TI NAS DRŽIŠ V DLANEH.
TI NAS VODIŠ
IN SPREMLJAŠ.
RAZSVETLJUJ STARŠE
S SVETIM DUHOM,
DA BODO NAŠLI TO,
KAR JE NJIHOVIM
OTROKOM NAJBOLJ
POTREBNO. NAJ STARŠI
IN OTROCI NE POZABIJO NA KRŠČANSKE VREDNOTE.
DOBRI BOG, POMAGAJ STARŠEM IN VSEM, KI BODO
V TEM LETU VZGAJALI OTROKE, DA BI JIH Z ZGLEDOM
IN BESEDO OBLIKOVALI V DOBRE LJUDI.
NAJ VZGOJITELJI SODELUJEJO MED SEBOJ
IN SE PODPIRAJO.
DAJ OTROKOM, MLADIM IN VZGOJITELJEM
DUHA POTRPEŽLJIVOSTI, DELAVNOSTI,
PRIDNOSTI IN VZTRAJNOSTI.
ODPIRAJ NAM OČI ZA BLIŽNJE, ZA VSE, KI SO V STISKAH
IN JIH BOMO V TEM ŠOLSKEM LETU SREČALI.
JEZUS, NAŠ NAJBOLJŠI UČITELJ, NAJ BO NAŠA POT,
RESNICA IN ŽIVLJENJE.
STARŠE, OTROKE, MLADINO IN UČITELJE PRIPOROČAMO
BOŽJI MATERI MARIJI. ONA, NAŠA ZVESTA MATI, NAJ
VSE VARUJE IN PODPIRA NA POTEH ŽIVLJENJA. AMEN.

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, VEROUK ZA NEBESA ...
Dragi šolarji, veroučenci, učitelji, kateheti,
mamice in očetje, dedki in babice...
V ponedeljek, 2. septembra, se prične nova zgodba, ki jo bomo pisali
vsak na svoj način. Iz leta v leto sestavljamo poglavja, ki jih ob koncu
šolanja zvežemo v knjigo življenja. Brez pisanja teh zgodb ne moremo
odrasti. Pišemo vesela in tudi manj vesela poglavja.
Dom, šola in verouk - to troje skupaj pomeni varnost in veselje otrok,
motivacijo in pomoč pri učenju ter verovanje in zaupanje v Boga, da so vse
naše zgodbe shranjene v njegovem srcu.
Uspehi niso najbolj pomembni. Tudi neuspehi niso najbolj tragični.
Najbolj pomembno je, učiti se, da bi bili še bolj dobri ljudje, kot smo.
Najbolj tragično pa je, učiti se, da bi bili bolj uspešni od drugih.
Novo šolsko in veroučno leto nam Bog ponuja kot možnost, da pričnemo
pisati lepo zgodbo, ki se naj junija, prihodnje leto,
konča z novimi spoznanji in z velikim veseljem, da
nas vse, kar smo naredili za Boga, - doma, v šoli in
pri verouku, - približuje svetosti, ki pa je največji
cilj našega življenja. Škofu Antonu Martinu
Slomšku, Lojzetu Grozdetu in mnogim drugim je to
uspelo. Zakaj še ne bi nam?
Nebeška Mati Marija naj hodi z nami
tudi v novem šolskem in veroučnem letu.
msgr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Dragi šolarji.
Vsak začetek šolskega leta je poln vsega lepega.
Veliko vas je, ki komaj čakate, da boste srečali svoje sošolce. Z nekaterimi
se niste videli vse od zadnjega šolskega dneva. Kako lepo jim bo povedati,
kaj vse ste doživeli med počitnicami. Hkrati pa je srce polno pričakovanj.
Kaj bomo v tem letu doživeli v šoli? Česa se bomo naučili? Koga bomo
morda na novo spoznali? Zraven pa se morda primeša tudi čisto malo skrbi;
bomo s sošolci še naprej prijatelji, kakšni bodo novi učitelji, ki jih bomo
dobili, bom pridobil vse znanje, ki se za ta razred predvideva?
Lepo je, da se veselite začetka in še lepši je ta nemir pričakovanja, ki
ga doživljate v sebi. Tudi naučili se boste vsega, kar bo potrebno, da boste
dobili dobre ocene za svoje znanje. Predvsem pa vas prosim, da se v tem
letu vaše srce uči enako zavzeto, kot se bodo učile vaše glave. Vednost, ki

jo sprejemajo naše glave, je seveda zelo pomembna. Še veliko bolj
pomembno pa je tisto znanje, ki oblikuje naša srca. Če boste na široko
odprli vrata srca za znanost ljubezni, boste odkrili, kako dobri prijatelji
postajate s sošolci in kako odlične učitelje imate. Znanje naše glave nas
lahko naredi sebične, znanje srca pa nas vedno poveže z vsemi drugimi
ljudmi. To pa človeka zelo osreči.
Dragi starši.
Začetek šolskega leta je za vas zahteven. Koliko stvari vas skrbi, kajti
šola, za katero naj bi vsestransko poskrbeli drugi, v resnici leži na vaših
ramenih in vaši skrbi. Kakšna šolska torba bo všeč vašemu šolarju? Potem pa
je treba torbo napolniti z učbeniki, delovnimi zvezki in vsem drugim, kar vam
ponujajo kot potrebno, pa se potem pokaže, da je šlo samo za poslovne poteze.
Prosim vas, dragi starši, da z enako pozornostjo in skrbnostjo, kot
napolnite šolsko torbo svojega otroka, tudi vse šolsko leto spremljate, s
čim polnijo glave in srca vaših otrok. Sicer je Kahlil Gibran zapisal: »Vaši
otroci niso vaši otroci,« a vas vseeno prosim, da ne pozabite, da so vam
zaupani. Ne dovolite, da vam jih v letih šolanja kdorkoli vzame. Vedno
znova preverjajte, kako in kaj jih učijo. Pogovarjajte se z otroki, da boste
mogli pravočasno postavi meje morebitnim stranpotem.
Spoštovani učitelji.
Vaše poslanstvo je čudovito. Ko na začetku šolskega leta s pogledom
ocenjujem težo šolskih torb, me prevzame misel, da se bo vse znanje iz
učbenikov prelilo v glave, ki pa zaradi tega ne bodo nič težje. Čudovit
proces bogatenja, ki pa ne obremeni, ampak vedno bolj osvobaja. Bodite
tisti, ki bodo staršem pomagali, da bodo njihovi otroci stopali na pot
svobode. Kot učitelji in vzgojitelji oblikujete prihodnost za veliko desetletij
naprej. Otroke in vzgajajte tako, da bodo sposobni oblikovati družbo, v
kateri bi si vi sami želeli živeti na stara leta.
Dragi kateheti in katehistinje.
Tudi vi boste del naših otrok sprejeli z pričakovanjem staršev, da jim
boste pomagali rasti v veri. Rast v veri pa je najprej rast v odnosu do
Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl in vstal. Otroci, ki jim boste pomagali
hoditi za Jezusom, naj vidijo, kako zelo vi sami zaupate Jezusu. Vaš zgled
jim bo pomagal oblikovati osebni odnos prijateljstva z Jezusom. Ko se vam
zahvaljujem za vaše poslanstvo in pripravljenost, vas prosim, da svoje
veroukarje in njihove družine stalno spremljate tudi s svojo molitvijo.
Vsem želim bogato leto novih spoznanj in nove rasti.
Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit

V kapeli bolnišnice v Valdoltri je sveta maša
ob nedeljah ob 11.00 uri, ob torkih ob 16.00 uri.
ZA OBISK NA ODDELKU
povejte sestri ali pokličite
05 652 12 12 ali 041 243 278
Če nas čaka zdravljenje ali operacija v bolnišnici
je prav, da že pred odhodom prosimo
za prejem zakramenta svetega bolniškega maziljenja.

Vsak petek ob 18.00 uri je sveta maša pri Sv. Bridi.
Pri oratoriju od 21. do 25.
avgusta s Petrom Klepcem
in geslom »Imaš moč«
smo moči združili z
župnijama Škofije in
Dekani. Oratorijski dan
bo med jesenskimi
počitnicami. Velika hvala
za delo in molitev
animatorjem, staršem,
drugim podpornikom
in občini Ankaran.
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 – vsak dan
torek 16.00 Valdoltra; petek 18.00 Sv. Brida 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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