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BOŽIČ, JEZUSOVO ROJSTVO 

BOG JE Z NAMI, PRIBLIŽAJMO SE MU TUDI MI 
              

 Blagoslovljen B0žič rojstva Jezusa Odrešenika, 

miru in veselja v novem letu! 

Buon Natale della nascita di Gesù Redentore! 

Pace e gioia nell'anno nuovo! 

           vaša duhovnika Franc Šenk in Janez Žabot



BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 
 

 Modri Salomon v Knjigi modrosti piše: »Ko je spokojen molk 

ovijal vse stvari in je noč v svojem teku bila na pol poti, je tvoja 

vsemogočna beseda z nebes, s kraljevega prestola, kot srdit 

bojevnik priletela v sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 18,14-15). 

Naziv »vsemogočna beseda« se sicer nanaša najprej na angela 

pokončevalca (2 Mz 12,23; Heb 11,28), ki je udaril egiptovske 

prvorojence in dosegel, da je faraon osvobodil in odpustil 

Izraelove sinove. Potem pa se naziv »vsemogočna beseda« lepo 

nanaša tudi na Besedo, »ki je meso postala«, na učlovečenje 

Božjega Sina, ki ga vsako leto slavimo za božič. 

 Naj bo torej tudi prihod učlovečene Božje Besede v našo deželo 

in med nas tako uspešen, kot piše o Božji besedi prerok Izaija: 

»Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi 

napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in 

uživalcu kruh, tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne 

vrne se k meni brez uspeha, ne da bi storila, kar sem hotel, in 

izpolnila, za kar sem jo poslal« (Iz 55,10-11). Naj torej Novorojeni 

bojevnik prevetri in prezrači našega duha, naj razvedri in na 

široko odpre naša srca. 

 V imenu Slovenske škofovske konference iskreno voščim vsem 

vernim blagoslovljeno in milosti polno Gospodovo rojstvo. 

Prisrčno pozdravljam vse oslabele in bolne, vse sodelavce in 

prostovoljce Slovenske Karitas, vse zamejce in izseljence, vse 

urejene družine in vsa razdrta družinska ognjišča, vse iskalce in 

vse iz družbe odrinjene osamljence. Iskreno voščim tudi vsem 

bratom pravoslavnim in evangeličanom; pozdravljam vse, ki 

imamo očaka Abrahama za skupnega očeta: naše starejše brate 

jude in mlajše brate muslimane. Naj nas navdihuje skupna 

pisana Božja beseda in naj nas blagoslavlja naša učlovečena 

Božja Beseda! Mir Gospodov naj bo vedno z vami! 

 Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof 



PAPEŽ FRANČIŠEK MLADIM: KRISTUS ŽIVI! 
 

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu 
 

Kristus, naše upanje, živi in On 
je najčudovitejša mladost tega 
sveta. Vse, česar se dotakne, 
postane mlado, se prenovi, se 
napolni z življenjem. Prve besede 
torej, ki jih želim nameniti 
vsakemu mlademu kristjanu, so: 
On živi in te želi živega! 

On je v tebi, je s teboj in nikoli ne odide. Lahko se še tako 
oddaljiš, tam je Vstali, ki te kliče in čaka, da lahko znova 
začneš. Ko se boš čutil postaranega zaradi žalosti, zamer, 
strahov, dvomov ali porazov, bo tam, da ti vrne moč in upanje. 

To apostolsko spodbudo pišem z ljubeznijo vsem mladim 
kristjanom; pišem pismo, ki kliče v spomin nekatera 
prepričanja naše vere in ki hkrati spodbuja k rasti v svetosti ter 
zavezanosti lastni poklicanosti. 

Dragi mladi, srečen bom, ko vas bom gledal teči hitreje od 
počasnih in boječih. Tecite, priteguje naj vas tisto ljubljeno 
Obličje, ki ga častimo v sveti evharistiji in ga prepoznavamo v 
mesu trpečega brata. Naj vas Sveti Duh potiska naprej pri tem 
teku. Cerkev potrebuje vaše navdušenje, vaše navdihe, vašo 
vero. Potrebujemo vas! In ko boste dospeli, kamor mi še nismo 
prišli, bodite potrpežljivi in nas počakajte. 

Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Kristus živi, 2019 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14) 
Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo 
popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se 
hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Názareta, v 
Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, 
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji 
dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v 
jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na 
prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova 
slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, 
oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu 
rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice 
povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je 
hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 



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

 

 
 

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. 

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. 

Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za 

BLAGOSLOV DOMA IN DRUŽINE. 

Telefon 041 243 278 ali e-pošta zupnija.ankaran@rkc.si 

KORISTNE POVEZAVE NA INTERNETU 

www.hozana.si; www.aleteia.si; www.pridi.com; 

www.donbosko.si  

 

TRIKRALJEVSKI KOLEDNIKI 

bodo voščili blagoslova in zbirali darove za misijone 

v soboto, 4. januarja. 

KARITAS spodbuja, da sporočite, 

če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. 

http://www.hozana.si/
http://www.aleteia.si/
http://www.pridi.com/
http://www.donbosko.si/

