XXV, OKTOBER

2019

MOLIMO ROŽNI VENEC, Z MARIJO K JEZUSU!
Veseli del rožnega venca
(molimo ob ponedeljkih in sobotah)
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
2. ki si ga Devica
v obiskovanju Elizabete nosila;
3. ki si ga Devica rodila;
4. ki si ga Devica v templju darovala;
5. ki si ga Devica v templju našla.
Svetli del (molimo ob četrtkih)
1. ki je bil krščen v reki Jordan;
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo;
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo;
5. ki je postavil sveto evharistijo.
Žalostni del (molimo ob torkih in petkih)
1. ki je za nas krvavi pot potil;
2. ki je za nas bičan bil;
3. ki je za nas s trnjem kronan bil;
4. ki je za nas težki križ nesel;
5. ki je za nas križan bil;
Častitljivi del (molimo ob sredah in nedeljah)
1. ki je od mrtvih vstal;
2. ki je v nebesa šel;
3. ki je Svetega Duha poslal;
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel;
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

KAKO MOLIMO ROŽNI VENEC
Molitev rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Zmolimo Apostolsko veroizpoved: Verujem v Boga Očeta
vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa,
Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od
Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od
mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta
vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v
Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
Zmolimo Oče naš: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako
na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše
dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Nato molimo (navadno desetkrat) molitev Zdrava Marija, za besedo Jezus
pa povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija: Zdrava,

Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med
ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija,
Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zmolimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v
začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Po vsaki desetki rožnega venca za Slava Očetu lahko dodamo še naslednjo
molitev: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega

ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj
potrebne tvojega usmiljenja.
Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

IZREDNI MISIJONSKI MESEC
KRŠČENI IN POSLANI: KRISTUSOVA CERKEV, POSLANA V SVET

Za mesec oktober 2019 sem zaprosil vso Cerkev, da poživi svojo
misijonsko zavest in predanost, saj obeležujemo stoletnico apostolskega pisma
papeža Benedikta XV. Maximim illud (30. november 1919). Naš odnos z
Bogom ni zasebna stvar, ampak je vedno v povezanosti s Cerkvijo. Iz našega
občestva z Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom smo skupaj s številnimi
brati in sestrami rojeni v novo življenje. Cerkev je poslana v svet. Vera v
Jezusa Kristusa nam omogoča vse stvari videti v pravi luči, saj v veri gledamo
na svet z Božjimi očmi in srcem. Upanje nam odpira večna obzorja Božjega
življenja, katerega del smo tudi mi. Ljubezen, ki jo okušamo v zakramentih in
bratski ljubezni, nas priganja, da gremo do skrajnih mej sveta (prim. Mih 5,3;
Mt 28,19; Apd 1,8; Rim 10,18).
To je naloga, ki nas neposredno nagovarja: jaz sem vedno »misijon«; ti si
vedno »misijon«; vsak kristjan in vsaka kristjanka je »misijon«. Človek, ki
ljubi, nikoli ne miruje: ljubezen ga žene ven iz sebe; k njej je pritegnjen in z
njo privlači druge; razdaja se drugim in plete vezi, ki podarjajo življenje. Za
Božjo ljubezen ni nihče neuporaben ali nepomemben. Bog nikoli ne odvzame
svojega daru življenja in od vekomaj zagotavlja vsakemu od svojih otrok, da
bo deležen Božjega in večnega življenja (prim. Ef 1,3–6)
To življenje nam je podeljeno s krstom, ki nam podarja vero v Jezusa
Kristusa, zmagovalca nad grehom in smrtjo. Krst nas prerodi v Božjo podobo
ter nas vključi v Kristusovo telo, ki je Cerkev. V tem smislu je krst resnično
potreben za odrešenje, saj nam zagotavlja, da smo vedno in povsod sinovi in
hčere v Očetovi hiši, nikoli sirote, tujci ali sužnji. To, kar je v kristjanu
zakramentalna stvarnost – vrhunec njene izpolnitve je evharistija –, ostaja
poklicanost in zaznamovanost vsakega moža in žene v iskanju spreobrnjenja in
odrešenja. Krst namreč izpolni obljubo Božjega daru, ki v svojem Sinu naredi
vsakega za sina in hčer. Smo otroci bioloških staršev, toda v krstu prejmemo
izvor vsega očetovstva in pravega materinstva. Kdor nima Cerkve za mater, ne
more imeti Boga za očeta (prim. sv. Ciprijan, O edinosti Cerkve, 6).
Naš »misijon« je torej zakoreninjen v očetovstvu Boga in materinstvu
Cerkve, kajti krst vključuje poslanstvo, ki nam ga je zaupal vstali Jezus na
veliko noč: »Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz vas pošiljam, napolnjene s
Svetim Duhom, za odrešenje sveta« (prim. Jn 20,19–23; Mt 28,16–20).
To poslanstvo je del vsakega kristjana. Odgovorni smo, da ljudem oznanjamo
njihovo poklicanost k Božji posinovljenosti, ki zagotavlja osebno dostojanstvo in
resnično vrednost vsakega človeškega življenja od spočetja do naravne smrti.
(prim. papež Frančišek, poslanica za misijonsko nedeljo, 20. 10. 2019)

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.
MISIJONAR DANILO LISJAK IZ UGANDE
se zahvaljuje za vašo velikodušnost in prizadevnost ob
zbiranju papirja za njegov misijon.
Prav tako je hvaležen za vsako našo molitev
za blagoslov pri njegovem delu.
V tem letu smo zbrali za pomoč isti srednješolki
kot lansko leto in pa še za fanta,
ki se pripravlja na duhovniški poklic.
Nadaljujmo z velikodušno pomočjo in molitvijo.
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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