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

 

LJUBEZEN JE OSEBNA IZKAZNICA KRISTJANOV 
 

Če namreč ta dokument »poteče« in ga ne 

obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci. 

Njegov učenec se namreč odlikuje po 

konkretnih delih ljubezni. 

Mnogi bodo rekli, da biti svobodni pomeni 

delati tisto, kar nekdo hoče. Tu je treba znati 

reči »ne«. »Če ne znaš reči ne, nisi svoboden. 

Delati vedno le tisto, kar mi odgovarja, vodi v 

zaprtost in oddaljenost ter onemogoča biti 

odprti in iskreni prijatelji. Ni res, da je vse v 

redu, kadar je meni dobro. Svoboda je, 

nasprotno, dar, da lahko izberemo dobro. 

Svoboden je tisti, ki izbere dobro; tisti, ki išče, kar je všeč Bogu, četudi 

je to naporno. Verjamem, da se vi mladi ne bojite naporov. 

Ne zadovoljite se s povprečnostjo, z životarjenjem. Ne zaupajte 

tistim, ki vas odvračajo od resničnega bogastva, ki ste vi, ko vam 

govorijo, da je življenje lepo, če imaš veliko stvari. Vaša sreča nima 

cene in z njo se ne trguje. Ni aplikacija, ki jo je mogoče naložiti na 

mobilni telefon. Niti najnovejša verzija le-te vam ne bi mogla 

pomagati postati svobodni in veliki v ljubezni. 

Vem, da ste sposobni dejanj velikega prijateljstva in dobrote. 

Poklicani ste graditi prihodnost: skupaj z drugimi in za druge, nikoli 

proti komurkoli! Naredili boste čudovite stvari, če se že od sedaj dalje 

dobro pripravljate, če v polnosti živite to vašo mladost, tako bogato z 

darovi, in brez da bi se bali napora. Delajte tako kakor športni prvaki, 



ki visoke cilje dosežejo s ponižnim in trdim vsakodnevnim treningom. 

Vaš vsakdanji program pa naj bodo dela usmiljenja, z navdušenjem 

se urite v njih, da boste postali prvaki življenja, prvaki ljubezni: Tako 

boste prepoznani kot Jezusovi učenci. Tako boste imeli osebno 

izkaznico kristjanov. Zagotavljam vam, da bo vaše veselje polno. 

  (prim. Papež Frančišek ob jubileju mladostnikov 24. 4. 2016) 
 

POZDRAVLJENA KRALJICA, 

MATI USMILJENJA… 

 

V svetem letu usmiljenja molimo staro 

molitev k Božji Materi Mariji. Napisal jo je sv. 

Bernard pred približno 900 leti. 

Potrebno je vedeti, da so jo molili tudi 

mornarji, ki so dolge dneve in noči potovali po 

odprtem morju, kjer so se spopadali z viharji. 

Pozdravljamo Marijo, ki je za nas kraljica, 

lepa in dobra in nas ima rada kot mati. Vemo, 

da ima za nas besede upanja in je pripravljena 

pri Bogu prositi za nas, kadar potrebujemo usmiljenja, kličemo jo 

»naša pomočnica.« 

Pogosto namreč počnemo stvari, ki niso ravno tiste, ki nas jih je 

naučil Marijin sin Jezus. V tej molitvi se ji predstavljamo kot Evini 

otroci ravno zato, ker tudi mi ne ubogamo Boga, kakor sta naredila 

Adam in Eva in se s takim obnašanjem oddaljujemo od njega.  

Mariji pravimo, da smo izgnani in so naše oči polne solz. Namreč, 

kadar nas naše vedenje oddaljuje od Jezusa, smo žalostni in sami 

ravno tako kot tisti, ki so v izgnanstvu, to pomeni, da so daleč od 

doma, svojih prijateljev in tistih, ki jih imajo radi. 

Končno se obračamo k nebeški Materi z zaupanjem v njeno dobroto 

in jo prosimo za veliko uslugo: da bi nas držala za roko tako, kot to 

napravi mama, in ko bomo šli v nebesa, da bi nas spremljala k 

Jezusu, da bi ga mogli srečati in za vedno ostati pri njem. 

 Ta molitev nas uči, da nas ima Marija zelo rada, da je vedno z 

nami in skrbi za nas, nam daje dobre nasvete, nas tolaži in varuje. 

Jezus je hotel, da bi Marija bila tudi naša Mati in zato je prav, da se 

med seboj razumemo in spoštujemo kot resnični bratje in sestre. 



Z binkoštmi se v bogoslužju ponovno začenja čas, ki se v letnem krogu imenuje »čas med 

letom«. Vsakdan se vrne, tudi učenci in apostoli gredo zopet k svojemu delu. Ampak z njimi 

gre Sveti Duh. Ali drugače rečeno: Božje prijateljstvo jih spremlja. 

Sveti Duh je izraz tega Božjega prijateljstva z nami. In to ni prijateljstvo, ki bi bilo omejeno 

na »dobre čase« in velika cerkvena praznovanja, ampak je vez, ki nas nosi v našem vsakdanu. 

In to spreminja naš vsakdan, tudi mojega. Tudi če je delo na videz monotono, je smisel in 

motivacija vedno nova. To ni samo angažiranje »za«, ampak delo »z«. Sam Bog se je povezal 

z nami, saj Bog dela z nami. Ne odvzame nam dela – tudi življenje z Bogom ni en sam praznik, 

vsaj dokler smo na Zemlji. Toda to je delo z Bogom. To je delovanje iz prijateljstva in ljubezni. 

To ni dolžnost, prisila – saj naj se v prijateljstvu in ljubezni ne bi prav nič dogajalo iz dolžnosti 

in prisile. To je samoumevno sodelovanje, s skupnim ciljem pred očmi …  

Priznajmo, Bog je ob tem praviloma močnejši, gospodujoč. In to mora biti tako! Kakšen 

Bog pa bi bil, če ne bi bil gospodujoč, močan? Bi verjeli v takšnega Boga? 

Toda Bog je lahko včasih tudi šibek – takrat, ko ga ljudje zlorabljajo, izkoriščajo, 
razvrednotijo. In takrat potrebuje Bog moje, naše prijateljstvo. Ne velja samo »Bog z nami«, 

ampak tudi »mi z Bogom«. Bog potrebuje za ta svet naše roke, naše noge, naše srce in naš 

razum – in mi potrebujemo Boga, da se lahko za ta svet razdajamo. 

Bog in jaz, Bog in mi – skupaj lahko naredimo veliko. In binkošti, praznik Božjega 

prijateljstva z nami, nas vabi, da o tem samo ne razmišljamo, ampak to tudi živimo. 

                           Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje 

 
MOLIMO ZA NAŠE VEROUČENCE, ŠE POSEBEJ ZA TISTE, KI 
BODO PREJELI PRVO SVETO OBHAJILO IN ZA TISTE, KI SE 
ODLOČAJO ZA PREJEM ZAKRAMENTA SVETE BIRME. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBVESTILA 
 

01. 05. 6. velikonočna nedelja, začetek šmarnične pobožnosti 
  šmarnice: med tednom Ankaran ob 18.30, Sv. Brida ob 19.00 
05. 05. GOSPODOV VNEBOHOD; sveti maši ob 9.30 in 19.00; rožni venec 
5.-6. 5. obisk bolnikov 
06. 05. SV. DOMINIK SAVIO prvi petek; prva sv. spoved prvoobhajancev 
07. 05. prva sobota; 
08. 05. 7. velikonočna nedelja – dan staršev 
8.-15. 5. teden družine 
09. 05. seja Župnijskega pastoralnega sveta 
10. 05. sestanek Karitas 
11. 05. biblična skupina 
12. 05. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 
15. 05. BINKOŠTI – praznik prvega svetega obhajila 
  ob 16.00 sveta maša pri Svetem Duhu nad Podkrajem 
16. 05. Marija, Mati Cerkve, binkoštni ponedeljek 
19. 05. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 
22. 05. SVETA TROJICA – srečanje bolnih in ostarelih; 

zahvala za prvo sveto obhajilo in vse, kar smo prejeli 
24. 05. MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 
25. 05. biblična skupina 
26. 05. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev 
29. 05. 9. nedelja med letom 
31. 05. spomin sv. Janeza Boska; sklep šmarnične pobožnosti 
2.-3. 6. obisk bolnikov 
03. 06. prvi petek 
04. 06. prva sobota 
05. 06. 10. nedelja med letom – sklep veroučnega leta 

»V nebesih imamo mater. Ker je v Bogu in z Bogom, je blizu vsakemu od nas, pozna naše srce, 
lahko sliši naše molitve, lahko nam s svojo materinsko dobroto pomaga.« (Benedikt XVI.) 

 

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 

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 

  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 


