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SVETO LETO USMILJENJA – 8. 12. 2015 – 20. 11. 2016 
 

PREMAGAJ BREZBRIŽNOST 

IN OSVOJI MIR 
Jezus nas uči biti usmiljen kot Oče (prim 
Lk 6,36). V priliki o dobrem Samarijanu 
(prim Lk 10, 29-37) obsodi opustitev 
pomoči v sočlovekovi nujni potrebi: 
»videl ga je in šel mimo« (prim Lk 10, 31-
32). Istočasno s tem zgledom vabi svoje 
poslušalce in posebej svoje učence, naj se 
naučijo, kljub svoji veliki zaposlenosti, 
ustaviti se pred trpljenjem sveta in ga 
lajšati, pred ranami drugih in jih zdraviti 
z razpoložljivimi sredstvi, začenši s 
svojim časom. Brezbrižnost pogosto išče 
izgovore: v spoštovanju obrednih 
predpisov; v količini stvari, ki jih je treba 
narediti; v nasprotjih, ki nas medsebojno 
oddaljujejo; v predsodkih vseh vrst, ki nam ne dopuščajo 
približevanja. 

Usmiljenje je srce Boga. Mora pa biti tudi srce vseh, ki se 
prepoznavajo kot člani enkratne velike družine njegovih otrok; 
srce, ki močnó bije, kjerkoli je v igri človeško dostojanstvo – odsev 
Božje podobe v njegovih stvareh. Jezus nas opominja: ljubezen do 
bližnjih – tujcev, bolnih, zapornikov, brezdomcev, celo sovražnikov 
– je Božja merska enota za presojo naših dejanj. Od tega je odvisna 
naša večna usoda.  
 

Obilje blagoslova usmiljenega Boga v letu 2016! 
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Zato »je za Cerkev in za verodostojnost njenega oznanila 
odločilno, da v prvi osebi živi usmiljenje in zanj pričuje. Njen jezik 
in kretnje morajo sevati usmiljenje, da prodre v srce oseb in jih 
izzove, da spet najdejo pot nazaj k Očetu. Prva resnica Cerkve je 
Kristusova ljubezen. Cerkev je služabnica in posrednica te ljubezni, 
ki doseže odpuščanje in podaritev samega sebe. Kjer je torej 
prisotna Cerkev, tam mora biti razvidno Očetovo usmiljenje. V 
naših župnijah, skupnostih, združenjih in gibanjih, skratka, 
povsod, kjer so kristjani, mora vsakdo najti oazo usmiljenja«. 

Tako smo tudi mi poklicani iz ljubezni, sočutja, usmiljenja in 
solidarnosti narediti resničen življenjski program, slog obnašanja 
v medsebojnih odnosih. To zahteva spreobrnitev srca: da bi torej 
božja milost spremenila naše kamnito srce v meseno srce (prim. 
Ezk 36, 26), sposobno odpreti se drugim s pristno solidarnostjo.                 
Iz poslanice papeža Frančiška za svetovni dan miru 
 

Pod križem je Marija skupaj z Janezom, učencem ljubezni, priča besed odpuščanja, ki 

pridejo z Jezusovih ustnic. Najvišje odpuščanje tistim, ki so ga križali, nam kaže, kako 

daleč lahko pride Božje usmiljenje. Marija potrjuje, da Sinovo usmiljenje ne pozna 

meja in doseže vse, ne da bi koga izključilo. Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno 

novo molitvijo Salve Regina (Pozdravljena, kraljica), da ne bo nikoli naveličala 

obračati svojih milostljivih oči na nas. Naj nas naredi vredne, da bomo zrli obličje 

usmiljenja, njenega Sina Jezusa (papež Frančišek). 

Salve, Regina, Mater 
misericordiae, vita, dulcedo, 
et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii 
Hevae, ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle. Eia, ergo, 
advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos 
converte; et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis post 
hoc exilium ostende. O clemens, 
o pia, o dulcis Virgo Maria. 

Pozdravljena, Kraljica, mati 
usmiljenja, življenje, veselje 
in upanje naše, pozdravljena! 
K tebi vpijemo izgnani Evini 
otroci, k tebi zdihujemo, žalostni 
in objokani v tej solzni dolini. 
Obrni torej, naša pomočnica, 
svoje milostljive oči v nas in 
pokaži nam po tem izgnanstvu 
Jezusa, blagoslovljeni sad 
svojega telesa. 
O milostljiva, o dobrotljiva, 
o sveta Devica Marija! 

 
 
 
 

 

KATEHUMENAT – UVAJANJE ODRASLIH V 
KRŠČANSTVO. Srečanja v medžupnijski skupini 
se pričnejo 13. 2. v Kopru. Pred tem se oglasite pri 
domačem župniku. – Molimo, da bi se mnogi dali 
pritegniti neskončni Božji ljubezni. 
 
 
 

Datumi duhovnih vaj v 
Želimljem - pomlad 2016: 
 

26. – 28. februar 2016: 4. – 7. 
razred; 11. – 13. marec 2016: 
9. razred in srednješolci 
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KAKŠNO SVETO LETO OBHAJAMO? nadškof dr. Marjan Turnšek 
 

Uradni naslov je »sveto leto usmiljenja«, vendar je iz dokumenta 
»Obličje usmiljenja« papeža Frančiška, s katerim je napovedal sveto 
leto, jasno razvidno, da se nanaša na Božje in človeško usmiljenje; 
slednje naj bi bilo nekakšno nadaljevanje Božjega v odnosih med 
ljudmi, potem ko so ga bili deležni sami v odnosu z Bogom. Papež že 
na samem začetku tega dokumenta pravi, da je Jezus Kristus 
»obličje Očetovega usmiljenja«. »Kdor vidi Kristusa, vidi Očeta« 
(Jn 14, 9). »Jezus s svojo besedo, s svojimi dejanji in z vso svojo 
osebo razodeva Božje usmiljenje« (Obličje usmiljenja, 1). Dejstvo, 
da je Jezus kot učlovečeni Bog v svoji človeški naravi živel Očetovo 
usmiljenje, nam sporoča, da je mogoče, da človek tudi sam živi 
usmiljenje, kot ga zre v Jezusu in v njem prepoznava obraz 
Očetovega usmiljenja. 

Papež naprej razlaga: »Usmiljenje: to je poslednje in najvišje 
dejanje, s katerim nam prihaja naproti Bog. Usmiljenje: to je 
temeljni zakon, ki biva v srcu vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi 
pogleda brata, ki ga sreča na življenjski poti« (Obl. usm., 2) in 
povzame: »Usmiljeni kakor Oče je torej geslo svetega leta.« 
 V svetem pismu je za usmiljenje uporabljenih več izrazov, ki so 
zelo blizu pojmu ljubezen. Zato lahko sklepamo, da je usmiljenje, ko 
gre za Boga, pravzaprav sinonim za ljubezen, saj se v odnosu do 
človeka, ki je padel v svet greha, njegova ljubezen mora najprej ures-
ničiti kot usmiljenje, sicer ne more nastati vez vere, upanja in ljubezni 
med človekom in Bogom. Človek je v grehu ranjen ali celo duhovno 
mrtev, zato ga mora Bog z usmiljenjem na novo roditi v življenje. 
 Tako pojmovano usmiljenje nima seveda nič skupnega z nekim 
poceni usmiljenjem, ki ne razlikuje med zlom in dobrim. Zato 
usmiljenje ne pomeni odklopa pravičnosti, poštenosti ali moralnosti 
ter drugih potrebnih kreposti. V izogib takšni zmoti papež sam 
zapiše: » V zvezi s tem ne bo brez koristi, če spomnimo na odnos 
med pravičnostjo in usmiljenjem. to nista dva med seboj nasprotu-
joča si pojma, ampak dve razsežnosti ene in edine resničnosti, ki se 
postopno razvija, dokler ne doseže svojega vrhunca v popolni 
ljubezni (Obl. usm., 30). Usmiljenje torej ne nadomesti poštenosti in 
pravičnosti, ampak ju na novo omogoča. 
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OBVESTILA 
 

03. 01. 2. nedelja po božiču 

06. 01. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - sv. maša 9.30 in 19h; bibl. skupina 

07. 01. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 

10. 01. Jezusov krst 

11. 01. seja Župnijskega pastoralnega sveta 

12. 01. sestanek Karitas 

14. 01. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 

17. 01. 2. nedelja med letom 

20. 01. biblična skupina 

21. 01. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 

24. 01. 3. nedelja med letom, spomin Marije Pomočnice 

25. 01. sestanek katehetov 

28. 12. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 

30. 01. celodnevno češčenje Jezusa v sveti Evharistiji 

31. 01. SVETI JANEZ BOSKO 

02. 02. JEZUSOVO DAROVANJE – Svečnica sv. maše 9.30, 17h (V), 19.00 

03. 02. biblična skupina 

4. – 5. 2. obisk bolnikov 

04. 02. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 

05. 02. prvi petek 

06. 02. prva sobota 

07. 02. 5. nedelja med letom 

»Nič te ne sme plašiti, nič prestrašiti. Vse mine. Bog sam ostane isti. Potrpežljivi doseže 
vse, in kdor ima Boga, ta ima vse – Bog sam zadošča!« (Terezija iz Avile) 

 

Maše ob nedeljah in praznikih:  

 8.00 - Sv. Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra 

Maše med tednom:  

  19.00 v župnijski cerkvi 

  17.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek) 

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 

Maše ob nedeljah in praznikih:  

 8.00 - Sv. Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra 

Maše med tednom:  

  19.00 v župnijski cerkvi 

  17.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek) 

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 

Tekoči račun:  IBAN SI56 2460 0900 4456 864, BIC KREKSI22 


