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HVALEŽNI ZA NAŠO CERKEV, SKUPNI DOM
Dobri Bog,
poklical si nas
v občestvo naše župnije.
Krepiš nas z besedo življenja
in daritvijo Jezusa,
našega Odrešenika
in nas v Svetem Duhu
povezuješ med seboj.
Prosimo, na priprošnjo
Marije Pomočnice, svetega Jožefa,
svetega Nikolaja, svete Brigite,
svetega Janeza Boska
in naših krstnih zavetnikov,
vodi naše družine, mlade in vse nas
v duhu veselja evangelija.
Odpiraj naše srce za bližnjega
in naj tako živimo,
da bomo deležni večne sreče pri tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen.

BESEDA ŠKOFA JURIJA
Vedno pripravljeni
Evangelij prve adventne nedelje nam vsako leto kliče v spomin drugi
Kristusov prihod. Najboljši začetek priprave na spomin prvega
prihoda našega Gospoda je potemtakem misel na njegov drugi prihod.
Isto misel izraža tudi staro latinsko pravilo: »Kar koli delaš, delaj
preudarno in misli na konec!« Z mislijo na začetek pa tudi naš
pregovor: »Začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo!«
Svetopisemski Pridigar, veliki ljubitelj življenja in vztrajni buditelj
upanja, spodbuja vse mlade in mlade po srcu: »Veseli se, mladenič, v
svoji mladosti in tvoje srce naj bo vedro v tvojih mladih dneh! Hodi po
potih svojega srca in po želji svojih oči! Vedi pa, da te za vse to Bog
privede pred sodbo!« (Prd 11,9). Modri Sirah nam daje naslednje
navodilo: »Pri vseh svojih delih se spominjaj svojih poslednjih reči in
vekomaj ne boš grešil« (Sir 7,3).
Za izvoljeno ljudstvo je značilno, da se sodnega dne in poslednje
sodbe vsi veselijo: Nimamo česa izgubiti, nasprotno, poslednja sodba
bo odkrila vsa naša dobra dela in vse naše zasluge, vse naše pozabljene
in skrite žrtve. Vse naše pregrehe in vse naše krivde so tako in tako vse
že opisane v knjigi, ki jo bere ves svet, in vse naše storjene hudobije se
razglašajo in se bodo oznanjale do konca sveta. Naše zmote in naše
slabosti so razvidne z vsake strani Stare in z vsake strani Nove zaveze.
Presenečenj se nam res ni treba bati!
Kakšna osvobojenost, kakšno pričevanje, kakšna spodbuda! Kdaj
bomo kaj takšnega zmogli kot narod! Kdaj bo kaj takšnega zmogla
večina izmed nas! Naj bo na začetku bogoslužnega leta globoko v
našem srcu iskrena prošnja apostola: »Naj nam Bog našega Gospoda
Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dá duha modrosti in razodetja, da bi
ga spoznali, in našemu srcu razsvetljene oči, da bi vedeli, kakšno je
upanje, v katero nas je poklical, kakšno je bogastvo njegove veličastne
dediščine pri svetih in kako neizmerna je velikost njegove moči do nas
vernikov, kakšno je delo njegove silne moči!« (Ef 1,17–19). – Dragi
bratje in sestre: Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!
Jurij Bizjak, škof

Angel je rekel Mariji:
»Ne boj se, Marija,
kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina,
ki mu daj ime Jezus.
Ta bo velik in Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal prestol
njegovega očeta Davida,
kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu
ne bo konca.«
Marija je rekla:
»Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.
(Lk 1,30–33.38)

V ADVENTNEM ČASU
večkrat molimo molitev
Angel Gospodov.

SVEČE SE POGOVARJAJO
Na adventnem vencu so gorele štiri sveče. V prostoru je bilo tako tiho,
da je bilo mogoče slišati, kako se te sveče med seboj pogovarjajo. Prva
sveča je zavzdihnila in dejala: »Meni je ime Mir. Moja svetloba sije, toda
ljudje se ne trudijo za mir, kar pomeni, da me ne marajo.« In njena svetloba
je začela bledeti, dokler ni povsem ugasnila.
Druga sveča je zatrepetala in spregovorila: »Ime mi je Vera, toda vidim,
da sem odveč. Ljudje se ne zmenijo za Boga. Nima smisla, da gorim.« In
prepih je ugasnil plamen te sveče.
Žalostno se oglasi tretja sveča: »Meni je ime Ljubezen, vendar nimam
več moči, da bi gorela. Ljudje ljubijo sami sebe in se za svoje bližnje ne
zmenijo.« In plamen še enkrat zatrepeta, potem pa ugasne.
Tedaj stopi v sobo otrok. Pogleda sveče in pravi: »Ve morate goreti, ne pa
biti ugasnjene!« Ko mu je šlo že na jok, se oglasi četrta sveča: »Ne boj se! Dokler
gorim jaz, lahko spet prižgemo druge sveče. Meni je namreč ime Upanje!« In
otrok vzame trsko ter prenese plamen s te sveče na one tri, ki so ugasnile.
Po: S. Čuk, Misel za lepši dan, 5-2019

KORISTNE POVEZAVE NA INTERNETU
www.hozana.si; www.aleteia.si; www.pridi.com;
www.donbosko.si

MIKLAVŽEV VEČER
Sveti Miklavž, svetnik dobrote, nas bo obiskal v četrtek,
5. decembra ob 17.00 uri v župnijski cerkvi.
KARITAS spodbuja, da sporočite,
če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči.
Naj v tem adventnem času nihče ne bo osamljen.
KO PRIČAKUJEMO BOŽIČ, JEZUSOVO ROJSTVO,
se z Jezusom Odrešenikom srečajmo v zakramentu sprave.

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 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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