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MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
 

Gospod Bog, ti si vir vseh milosti. 

V Jezusovem imenu te prosimo 

za nove duhovniške, redovniške 

in misijonarske poklice. 

Po Svetem Duhu nas utrjuj 

v naših prizadevanjih in prošnjah. 

Jezus, ti si se ves daroval 

za naše odrešenje, 

pomagaj staršem vzgajati otroke 

v duhu požrtvovalnosti. 

Naj tisti, ki jih kličeš v svojo službo, 

velikodušno stopijo na pot oznanjevanja evangelija 

v redovniškem in duhovniškem poklicu. 

Izberi tudi med nami koga, 

ki bo z veseljem duhovnik ali redovnik, 

da bo vse svoje moči posvetil širjenju tvojega kraljestva. 

Mati Marija, varuj vse, 

ki bodo stopili na pot Jezusove daritve, 

pred navezanostjo na ta svet, 

in jim izprosi milosti, 

da ohranijo našemu narodu zaklad vere. Amen.



NOTRANJI MIR 
 

Notranji mir je stanje osebne svobode. 
Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in vznesenost.  
Vse je na pravem mestu, 
srce prežema občutek popolne skladnosti.  
Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha.  
Poraja se v človeku, ki živi pravično 
in je zavezan uresničevanju Božjega načrta. 
Zato ga ni mogoče najti 
v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca. 
Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca. 
Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, 
ne more biti deležen umirjenosti. 
Živi v stalni napetosti, 
ker s svojim življenjem povzroča nemir. 
V sebi in okoli sebe. 
Z jezika lažnivca padajo besede, 
ki ne gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; 
propad človeka, ki se je zatekel v prostor notranje brezbrižnosti. 
Srčni mir torej ni stanje brez čuta, 
ampak energija radosti, blaga in dobrohotna. 
Je Jezusova drža pokončnosti in miline, 
brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in odpuščanja. 
Kdor živi iz Kristusove notranje drže, 
je vedno deležen miru, čeprav se svet okoli njega sesipa. 
Če pada po njem in je zasramovanje neizmerno.  
Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, 
edinole Božje delovanje v človeku, 
tako tudi notranjega miru ni mogoče naročiti, 
ampak nastaja iz zavestne odločitve, da sledimo Bogu. 
Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, 
kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in prostor miru. 



ČLANI 
ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA IN 
ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA 
 
V župnijski pastoralni svet so bili med glasovanjem 
27. marca in 3. aprila 2022 izvoljeni in imenovani: 
 

Vera Boškovič 
Robi Jerman 
Aleš Gregorič 
Matjaž Kocjančič 
Barbara Mihalič 
Borut Vatovec 
Barbara Marzi 
Jakob Marzi/Metka Mihalič 
Marta Semič Maršič 
Slavica Valčič 
 
Člani župnijskega gospodarskega sveta so: 
 

Bernard Gregorič 
Marjan Likar 
Roberto Marzi 
Edvin Pohlen 
Valter Saksida 
Vojko Ugrin 

SPOMNI SE, O PREMILA DEVICA MARIJA, DA ŠE NIKDAR NI BILO SLIŠATI, 

DA BI BILA TI KOGA ZAPUSTILA, KI JE POD TVOJE VARSTVO PRIBEŽAL, 

TEBE POMOČI PROSIL IN SE TVOJI PRIPROŠNJI PRIPOROČAL. 

S TEM ZAUPANJEM HITIM K TEBI, O DEVIC DEVICA IN MATI, 

K TEBI PRIHAJAM IN PRED TEBOJ ZDIHUJOČ GREŠNIK STOJIM. 

NIKAR NE ZAVRZI, O MATI BESEDE, NAŠIH BESED,  

TEMVEČ MILOSTNO NAS POSLUŠAJ IN USLIŠI. AMEN..  



Svete maše ob nedeljah in praznikih:  
 8.00 - Sv. Brida; 10.00 in 11.30 – Ankaran 
Svete maše med tednom:  
 19.00 v župnijski cerkvi – vsak dan 

torek 16.00 Valdoltra ni v juliju in avgustu [KO DOPUSTIJO RAZMERE] 
 četrtek 17.00 Sv. Brida ni v juliju in avgustu 
Spovedovanje:    ČETRTEK OD 18.00 V ŽUPNIJSKI CERKVI 

  NEDELJA PRED SVETO MAŠO V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Kadarkoli po dogovoru 

 

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. 

KORISTNE POVEZAVE NA INTERNETU 

www.hozana.si; www.aleteia.si; www.druzina.si; 

www.radio.ognjisce.si; www.pridi.com; www.donbosko.si  

KARITAS spodbuja k skrbi za potrebne duhovne ali 

materialne pomoči. Bodimo pozorni do beguncev iz Ukrajine. 

Vabljeni k pobudi POSVOJITEV NA DALJAVO. 

ŠMARNICE V MESECU MAJU 

med tednom pri sveti maši v župnijski cerkvi 

in pri Sv. Bridi ob 19.00 uri 

MOLIMO ZA NAŠE VEROUČENCE 

Spremljajmo mlade z molitvijo. Sklep verouka bo v nedeljo, 5. junija. 

VABLJENI K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE 

Po naših namenih lahko molimo v krščanskem občestvu, svoje 

prošnje pridružimo Jezusovi daritvi. Namenimo zahvale za vse 

prejete darove in prošnje za naše rajne ali za druge trenutke v 

življenju, ko potrebujemo Božjo pomoč in varstvo.  

http://www.hozana.si/
http://www.aleteia.si/
http://www.druzina.si/
http://www.radio.ognjisce.si/
http://www.pridi.com/
http://www.donbosko.si/

