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HVALEŽNO ZAUPAMO V DOBREGA BOGA
Moje življenje je le trenutek, minljiva ura,
Moje življenje je en sam dan, ki mi uhaja in beži.
Ti veš, o moj Bog: zato, da te ljubim, imam le danes.
Oh, ljubim te, Jezus!
Po tebi hrepeni moja duša.
Ta dan ostani moja blaga opora.
Pridi kraljevat v moje srce,
daj mi svoj nasmeh – le za danes.
Kaj potem, Gospod,
če je prihodnost temna?
Prositi te za jutri, oh, ne,
tega ne zmorem.
Ohrani moje srce čisto,
pokrij me s svojo senco le za danes.
Ob tvojem Božjem srcu
pozabljam vse, kar mine.
Ni me več strah nočnih bojazni.
Ah, daj mi, Jezus, v svojem srcu
prostor le za danes. Amen.

ZAHVALA ŠKOFA JURIJA
Koliko gneva proti Bogu in jeze na Boga se stalno kuha med
objestnimi ljudmi, koliko pritoževanja in pozivanja na zagovor se
dviga z zemlje proti nebu, proti Stvarniku sveta in vesolja, proti
nebeškemu Očetu in ljubitelju človeških otrok!
In letošnja zahvalna nedelja, enaintrideseta med letom, nas še
posebej nagovarja s svojim prvim berilom iz Knjige modrosti: »Kajti
ljubiš vse, kar je, in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, saj tega, kar
bi sovražil, ne bi bil naredil!« (Mdr 11,24).
O, Gospod, daj nam spoznati in razumeti, da si ti naš veliki
dobrotnik, da smo tvoje delo in da je vse, kar smo in kar imamo, dar
tvoje očetovske roke in tvoje brezkončne ljubezni. Navdihni nas s svojo
milino in daj, da se ti bomo vedno in za vse zahvaljevali.
msgr. dr. Jurij Bizjak, škof

ZAHVALA DUHOVNIKOV
Hvala za vse sodelovanje v
življenju župnije v preteklem letu:
Hvala za prošnje in zahvale Bogu v
molitvi, za darovanje trpljenja tistih, ki ste se z njim srečali.
Hvala katehistinjam in drugim, ki pomagate pri vzgoji in
usmerjanju v življenje naših otrok in mladih.
Hvala za sodelovanje pri bogoslužju: bralcem, pevcem,
ministrantom, vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki ste
darovali čas za drobna, pa tudi kakšna večja popravila. Hvala
članom župnijskega pastoralnega sveta, župnijske Karitas in
drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne prispevke pri
graditvi našega krščanskega občestva. Hvala za vsako
pozornost in darove za vzdrževanje duhovnikov.
Hvala za darove za svete maše za naše rajne.
Hvala predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo.
župnik Franc in duhovni pomočnik Janez

ODREŠENI SMO BILI NAMREČ V UPANJU (Rim 8, 24)
Plezalec je zdrsnil vznak čez prepad, vendar je preprečil
padec, ker se je ujel za majhno skalno polico. Bližala se je noč,
on pa se je uro za uro obupano poskušal obdržati. Upal je, da bo
nekdo prišel in ga rešil. Nazadnje ni zmogel več in je omahnil.
Popustil je prijem in začel drseti. Z nogami je skoraj takoj pristal
na trdnih tleh. Varno mesto je bilo ves čas tik pod njim!
Morda se v stiski počutimo kakor ta plezalec. Zdi se nam, da
visimo na nitki ter se oklepamo medlega upanja, da nas bo nekdo
rešil. »Zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo« (Rim 8,
23). Toda če je naše upanje v Gospodu, smo lahko prepričani, da
so trdna tla njegove ljubezni vedno tik pod nami. Apostol Pavel je
Rimljanom povedal, da smo bili odrešeni v upanju.
Bodimo pozorni na veliko razliko med »upanjem, da se bo
nekaj zgodilo « in »upanjem v«. Upamo, da bodo znanstveniki
odkrili zdravilo za sladkorno bolezen ali da bo Bog posredoval
in nas ozdravil. Vendar, upamo v Boga, ki nas ljubi, ohranja ter
nam daje modrost in pogum, ki ga potrebujemo za življenje s
sladkorno boleznijo. Upamo, da bo otrok prisluhnil nasvetom in
obžaloval uničujoče odločitve. Vendar, upamo v Boga, ki ga
ljubi bolj kot mi in ga nenehno išče. Upamo, da se nam bo
finančni položaj izboljšal, vendar, upamo v Boga Očeta, ki z
obiljem virov skrbi za naše potrebe.
Lahko upamo, da se bo naš položaj izboljšal ali da se bo
zgodilo najboljše. Ti prihodnji dogodki nam lahko pomagajo, da
gremo naprej, in so primerne prošnje, ki jih lahko položimo pred
Očeta. Toda veliko učinkovitejše je upati v Boga, ki nas ljubi
tukaj in zdaj in ki nas nikoli ne bo zapustil.
Bog Oče, vemo, da nas tvoja ljubezen ohranja v tem
trenutku. Pomagaj nam, da bomo upali vate in zaupali, da v
ljubečih rokah držiš našo prihodnost in se ti za vse zahvaljevali.
prim. Beseda med nami, 5-2019

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.
V MESECU NOVEMBRU VEČ MOLIMO ZA NAŠE RAJNE
Najtesneje se z njimi, ki so že poveličani v nebesih,
pa tudi s tistimi, ki še potrebujejo naših molitev za Božje
usmiljenje, povežemo pri sveti maši. Molimo za tiste,
ki jih poznamo in za mnoge, za katere nihče ne moli.
V prvih dneh meseca novembra lahko prejmemo popolni
ali delni odpustek, ki ga lahko darujemo za naše rajne.
Več o tem:
https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
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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