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MOLIMO ZA DUHOVNIKE IN REDOVNIKE 

TER ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
 

Jezus, naš prijatelj in 
vodnik, z zaupanjem te 
prosimo za vse naše 
duhovnike, redovnike, 
redovnice in misijonarje. 
Napravi iz njih orodje 
svojega miru. Kjer je 
sovraštvo, naj prinašajo 
spravo. Kjer so razdori, naj 
ustvarjajo edinost. Kjer so 
dvomi, naj utrjujejo vero. 
Kjer so zmote, naj svetijo z 
resnico. Kjer je obup, naj 
budijo upanje. Kjer je žalost, naj razdajajo veselje. 
 

Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo 
sveti, požrtvovalni in potrpežljivi. Nam pa daj moči, da 
jim bomo vračali zvestobo za zvestobo, velikodušnost 
za velikodušnost, dobroto za dobroto. 
 

Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi 
našim duhovnikom in redovnikom zvestobo do konca. 
Amen. 



Jezus – Dobri Pastir nam je s svojo smrtjo na križu pripravil bogato 

žetev sedmih zakramentov za življenje v izobilju. A žetve še ni mogoče 

uživati. Žetev je potrebno najprej pospraviti, zatem pa jo še pripraviti za 

uživanje. Zaradi tega je Jezus naročil: »Prosíte torej Gospoda žetve, naj 

pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9, 38). S tem je kristjanom vseh 

časov povedal, da si morajo izprositi duhovnike. Naivno je misliti, da 

bodo škofje lahko neprestano pošiljali duhovnike na župnije, če jih 

kristjani ne bomo izmolili in ustvarjali okolje, v katerem bodo lahko 

zrasli novi duhovni poklici. 
 

Kaj lahko storimo? 
 

1. Najprej za nove duhovnike molimo. Izberimo si kakšno molitev 

ali pobožnost za nove duhovnike in jo molimo vsak dan, če to ni 

mogoče, pa vsaj ob četrtkih, ko tudi v cerkvi molimo rožni venec. Samo 

pobožna misel, da bi imeli nove mlade duhovnike ali sebična meditacija 

o tem, kako zelo jih potrebujemo, jih še ne bo priklicala. Za pravo 

molitev je potrebna žrtev časa, žrtev volje, ki bi rada vse drugo počela, 

mi pa se prisilimo moliti. Ne nazadnje tudi napor s klečanjem, postom, 

miloščino … Kar je napor, je nekaj vredno. Jezus sveta ni odrešil z 

lagodnostjo, ampak s križanjem. 
 

2. Vsaj kdaj čez leto dajmo duhovniku dar za mašo, da bi maševal 

za nove duhovne poklice. Dober duhovnik ljudem veliko koristi. 

Pomagajmo jih izprositi. 
 

3. Izogibajmo se opravljanja in obrekovanja Cerkve. Ne dajte 

ljudem nikoli povoda za obrekovanje Cerkve in duhovnikov. Težko je, 

ko ti mlad človek pove: »Naši (stari) starši gredo vsako nedeljo v 

cerkev in ko pridejo domov, imajo vedno kaj pripomniti, če ne čez 

župnika pa pevski zbor, če ne to, pa da je maša predolga. Zato mislim, 

da zelo trpijo, ker hodijo v cerkev, ker po njihovih besedah tam ne 

doživijo nič lepega. In jaz ne hodim, da ne bi trpel kakor oni.« Dobro si 

izprašajmo vest glede tega, kako našim bližnjim prikazujemo duhovnike 

in Cerkev. Če smo v tem grešili, se tega spovejmo, da bomo znali o 

duhovnikih in Cerkvi povedati tudi kaj lepega, in s tem spodbujati nove 

duhovne poklice. Če so nekoč duhovniški poklic preveč idealizirali, ga 

danes gotovo preveč ponižujejo. Duhovnike pa potrebujemo, da pride 

Bog bliže k nam in mi bliže njemu. Storimo kaj za nove duhovnike. 

(po knjižici za teden molitve za duhovne poklice 2017) 



MARIJIN MESEC MAJ – ŠMARNICE 

 

Dragi prijatelji, med šmarnicami ste se odzvali povabilu device 

Marije, da svojega duha povzdignete k nebu. Božja Mati nas v naših 

molitvah spremlja vsak dan. Naj nam bo vzpodbuda za naše življenje in 

naj nas vedno znova vabi k evharistični mizi, kjer se bomo lahko povsem 

srečali z njenim Sinom. Sama je bila namreč v svoji najbolj notranji drži 

evharistična žena: pri 

oznanjenju, ko je 

samo sebe ponudila za 

učlovečenje Božje 

besede, potem pod 

križem in pri vstaje-

nju; in evharistična 

žena je bila v času po 

binkoštih, ko je v 

zakramentu sprejela 

tisto telo, ki ga je 

sprejela in nosila pod 

svojim srcem. Mar ni njen življenjski »Magnifikat« (hvalospev Bogu) 

popolnoma prežel njeno življenje? No, prav k takemu življenju vabi tudi 

nas, njene otroke, ki se v tem mesecu maju k njej še posebej zatekamo. 

Vabi nas, da bi Jezusa vedno sprejemali ter ga prinašali svetu po 

pričevanju naše dejavne ljubezni do bližnjega, po naši veri, prežeti s 

pristnim upanjem. Da, Jezusa sprejeti in ga prinašati drugim je 

kristjanovo resnično in največje veselje! Takšno veselje, ki je žarelo iz 

Marije in ki preko nje prehaja na nas, če se mu le odpremo. 

Dragi bratje in sestre, sledimo Mariji in jo posnemajmo, ne le v tem 

mesecu majniku, temveč sleherni dan našega življenja. 

(Po: Benedikt XVI., nagovor ob sklepu Marijinega meseca, 2005) 
 

Šmarnice so med tednom v Ankaranu ob 18.30, pri Sv. Bridi ob 19.30 
 

Marija, v svojem zemeljskem življenju si postala 

popoln lik Jezusovega učenca; v tebi se zrcalijo vse 

kreposti, uresničila si blagre, ki jih je oznanjal Kristus. 
(bl. Pavel VI.) 



 

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. 
 

Če iščeš Boga in ne veš, kje bi začel, se uči moliti.  
Najprej se potrudi, da boš vsak dan molil.  (sv. mati Terezija) 

 
 
 
 
 
 

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 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X 

Pred 50 leti, 29. 6. 1967, je postal duhovnik g. Ivo Miklavc, don 
Boskov salezijanec. Istega leta je tudi prišel za župnika k Sv. Bridi v 
Kolomban. Skupaj z njim se Bogu zahvaljujemo za vse prejete 
darove. V župniji bomo 27. avgusta praznovali zlato mašo pri Sv. 
Bridi. S hvaležnostjo ga priporočajmo Bogu in Mariji v molitvah! 

V nedeljo 21. maja vabljeni v 

župnijsko cerkev na srečanje 

bolni in ostareli. Zbiranje ob 

9.00, ob 9.30 sveta maša, nato 

srečanje v dvorani. 
 

Poskrbimo zase in za naše bližnje, 

kadar smo v nevarnosti, ko gremo 

v bolnišnico, še posebej pred 

kakšno operacijo, da se srečamo z 

Jezusom v zakramentih sprave in 

bolniškega maziljenja. 

Na binkoštno nedeljo, 4. junija 

popoldne, bomo romali 

k Svetemu Duhu nad 

Podkrajem in molili za pravo 

pamet nas in vseh tistih, ki 

vplivajo na naše življenje. 

 
V nedeljo, 25. junija, bomo 

poromali na Sveto Goro na 

praznovanje 300-letnice 

kronanja Marijine podobe. 


