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ZAHVALIMO SE DOBREMU BOGU 

ZA  VSAKDANJI KRUH IN VSE DAROVE  
  

S pesmijo slavite 

Gospoda, 

veselo mu pojte 

vsi prebivalci 

zemlje. 

Z veseljem služite 

Bogu, 

radostno 

vstopajte 

v njegovo svetišče. 
 

    Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, 

    on nas je ustvaril. 

    Mi smo njegovo ljudstvo, 

    skrbi za nas kot pastir za ovce. 
 

    Vstopite v njegovo svetišče s petjem, 

    s hvalnicami v njegove svete dvore. 

    Častite ga in njegovo ime slavite, 

    Gospod je dober in usmiljen. 

    Rodovi prihajajo in odhajajo, 
    on pa ostane zvest za vse čase. 

            Psalm 99 



ZAHVALNA NEDELJA: ZAHVALA ŠKOFA JURIJA 
 

Odlomki današnje 31. nedelje med letom in zahvalne nedelje nam 

dajejo dobro podlago za zahvalo. Vsi trije odlomki, vsak na svoj način, 

govorijo o prvi in drugi največji zapovedi, o ljubezni do Boga in do 

bližnjega. Morda se nam danes zdi samo po sebi umevno, da je tako, 

vendar ni bilo vedno tako, saj je v današnjem evangeliju celo pismouk 

vprašal, katera je prva in največja zapoved.  

 Navedena okoliščina nam kliče v spomin besede preroka Amosa, ki 

jih je govoril izvoljenemu ljudstvu: »Samo vas sem izvolil izmed vseh 

rodov na zemlji, zato bom od vas terjal odgovor za vse vaše krivice!' 

(Am 3,2). Kakor bi hotel reči: Drugim bom kaj odpustil, saj me ne 

poznajo in ne vedo za mojo postavo, vam pa sem razodel svojo voljo in 

svojo postavo in se ne boste mogli izgovarjati.  

 Zato imamo tehten razlog, da smo hvaležni najprej Gospodu za 

njegovo razodetje, potem pa tudi vsem tistim, ki so nam Božje razodetje 

posredovali in nam ga še vedno posredujejo: mislim zlasti na naše 

družine, na starše in botre, na dušne pastirje in katehistinje in številne 

druge zveste vernike, ki s svojo besedo in zgledom privlačijo našo 

pozornost in vsaj posredno prenašajo na nas svojo vero in svojo 

zvestobo.  

 Božji hvalospevi naj bodo vedno v naših grlih, kakor pravi psalm v 

hvalnicah nedelje prvega tedna in veselimo se obljube, ki jo apostol 

Janez daje angelu cerkve v Sardah: 'Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela 

oblačila in ne bom izbrisal njegovega imena iz knjige življenja in 

priznal bom njegovo ime pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli. 

Kdor ima ušesa, naj posluša, kaj govori Duh cerkvam' (Raz 3,5-6). 

      + Jurij Bizjak, koprski škof 

SVETA MAŠA nas povezuje v trdno skupnost, 

zato je takrat priložnost, da priporočimo 
Bogu in molitvi skupnosti naše rajne, 

še posebej v mesecu novembru, 

potrebe našega vsakdanjega življenja 
in naših bližnjih in skupaj izpovemo 

hvaležnost za vse prejete darove. 



MLADI: STE SEDANJOST, 
BODITE SVETLEJŠA PRIHODNOST 
 

Člani škofovske sinode so ob zaključku 

letošnjega zasedanja mladim napisali pismo, ki 

je bilo prebrano ob koncu sklepnega evharistije 

v baziliki Svetega Petra v Vatikanu v nedeljo, 

28. oktobra 2018: 

 

Na vas, mladi z vsega sveta, se sinodalni očetje obračamo z besedo 

upanja, zaupanja in tolažbe. Te dni smo se zbrali, da bi poslušali glas 

Jezusa, »večno mladega Kristusa ter v Njem prepoznali vaše številne 

glasove, vaše vesele vzklike, trenutke tožbe in tišine. 

Vemo za vaše notranje iskanje, veselje in upanje, bolečine in 

stiske, ki povzročajo v vas nemir. Želimo si, da bi sedaj prisluhnili 

naši besedi. Hočemo biti sodelavci vašega veselja, da se bodo vaša 

pričakovanja spremenila v ideale. Prepričani smo, da ste se s svojo 

voljo do življenja pripravljeni zavzeti, da se vaše sanje uresničijo 

tako v vašem bivanju kot v človeški zgodovini. 

Naj vam naše slabosti ne vzamejo poguma in naj krhkost ter 

grehi ne ovirajo vašega zaupanja. Cerkev je vaša mati, ne zapusti 

vas. Pripravljena vas je spremljati na novih poteh, na stezah po 

višinah, kjer Sveti Duh veje močneje ter prečiščuje meglo 

ravnodušnosti, površnosti in obupanosti. 

Ko je svet, ki ga je Bog tako ljubil, da mu je podaril svojega Sina 

Jezusa, sklonjen nad stvari, takojšen uspeh, užitek ter tepta 

najslabotnejše, mu vi pomagajte vstati ter mu usmeriti pogled na 

ljubezen, lepoto, resnico in pravičnost. 

En mesec smo bili na poti skupaj z nekaterimi izmed vas ter z 

mnogimi drugimi, povezanimi z nami preko molitve in dobrohotnosti. 

Sedaj želimo nadaljevati pot na vsakem kraju zemlje, kamor nas 

Gospod Jezus pošilja kot učence in misijonarje. 

Cerkev in svet nujno potrebujeta vaše navdušenje. Postanite 

sopotniki najslabotnejšim, ubogim in tistim, ki jih je ranilo življenje. 

Ste sedanjost, bodite svetlejša prihodnost. 



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 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 katehistinjam in drugim, ki pomagate pri vzgoji in 

usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. 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 
 

Od 26. novembra, do 2. decembra je teden Karitas 

z vodilno mislijo MLADOST IZ KORENIN MODROSTI. 
Priporočamo vse, ki so v stiski, vašim molitvam 

in velikodušnosti še posebej z darovanjem hrane. 
 

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 

  17.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek) 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 

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

 


