GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 15. 03. 2. POSTNA
NEDELJA PAPEŠKA
P. 16. 03. Hilarij Oglejski
T. 17. 03. Jerica, Patrik

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož

S. 18. 03. Ciril Jeruzalemski

Lucija

Č. 19. 03. SVETI JOŽEF
praznik
P. 20. 03. Klavdija

Lucija
Portorož
Portorož
Drugod
Portorož

S. 21. 03. Nikolaj iz Flue

9.30
11.00
18.00
19.00

v zahvalo in priprošnjo

18.00

Urška

8.00

Rudi in Alojzij Mivšek
za župniji

Stane Čendak

Anica in Polde Bergelj

19.00
18.00
18.00

Marija Pasar, osm.

18.00

Jože Horvat

9.30
11.00
18.00

Milan in Angela Krast
Gonđa Šahini
za župniji

/Bernobič in Gržinič

v zahvalo in priprošnjo

Drugod

N. 22. 03. 3. POSTNA
NEDELJA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Poklicani smo, da znova odkrijemo, kaj je zares vredno, česa
zares potrebujemo, kaj nam pomaga, da živimo dobro, in, istočasno, kaj je
drugotnega pomena in moremo brez tega mirno izhajati (11. 2. 2020)
Postni čas je pot ljubezni k tistim, ki so bolj slabotni. – Il cammino della
quaresima e' un cammino di carita' verso chi e' piu' debole (12. 3.).
Prosimo Gospoda za milost, da ne bi padli v brezbrižnost, prosimo
za milost, da bi nam vse novice o človeških bolečinah segle v srce in bi
nas premaknile, da nekaj naredimo za druge (12. 3.).
Molitev izraža zahtevo, da odgovorimo na ljubezen Boga, ki je vedno
pred nami in nas podpira. Kristjan moli v zavesti, da je nevredno ljubljen
(13. 3.).
Prosimo Gospoda za milost, da ne bi pozabili na zastonjskost razodetja.
Bog se je razodel kot dar, je postal dar nam in mi ga moramo dati, ga
pokazati drugim kot dar, ne kot svojo lastnino (113. 3.).
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3. POSTNA NEDELJA
15. marec – 22. marec 2020

RADI ZAJEMAJMO
PRI VODNJAKU ŽIVE VODE

»Voda,
ki mu jo bom dal,
bo postala
v njem izvir vode,
ki teče v večno
življenje.«
(Jn 4,5-42)

Pod tvoje varstvo pribežimo
Sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših preizkušnjah,
temveč reši nas vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.

TVOJA BESEDA – LUČ NAMOJI POTI (Ps 119)

3. postna nedelja
Medtem ko so šli učenci v vas, da bi si preskrbeli za jesti, je Jezus ostal
sam pri vodnjaku in prosil neko ženo, ki je prišla zajet vodo, naj mu da piti.
S to prošnjo se začne pogovor. Kako to, da je jud karkoli poprosil
samarijansko ženo, se je ona spraševala? Jezus je odgovoril: 'Če bi vedela,
kdo sem, in kakšen dar imam zate, bi ga ti prosila in dal bi ti 'žive vode',
vode, ki pogasi vsako žejo in postane neusahljiv izvir v srcu tistega, ki jo
pije'
Voda, ki daje večno življenje, je bila izlita v naša srca na dan našega
krsta. Tedaj nas je Bog preoblikoval in napolnil s svojo milostjo. Možno pa
je, da smo na ta veliki dar pozabili, ali ga imamo samo za matični podatek,
ali pa celo iščemo 'vodnjake', katerih voda ne odžeja. Ko pozabimo na vodo,
gremo iskati 'vodnjake', ki nimajo čiste vode. Tedaj je ta evangelij ravno
pravšnji za nas, ne samo za Samarijanko, za nas! Jezus nam govori, kakor je
govoril Samarijanki. Seveda, mi Jezusa že poznamo, morda pa ga še nismo
osebno srečali, govorili z njim in ga še nismo priznali za svojega Zveličarja.
Ta postni čas je dobra priložnost, da se mu približamo, ga srečamo v
molitvi, v pogovoru iz srca srcu, mu pripovedujemo, ga poslušamo, vidimo
njegov obraz v bratu ali sestri, ki trpi. Na ta način lahko v nas obnovimo
krstno milost, se odžejamo pri vrelcu Božje Besede in njegovemu Svetemu
Duhu ter tako odkrijemo veselje, da smo postali v vsakdanjem življenju
ustvarjalci sprave in orodje miru ( papež Frančišek, 19. 3. 2017)

Papeževa molitev k Mariji za obolele in tiste, ki skrbijo zanje
O Marija, ti vedno svetiš na naši poti kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov, ki si bila pod križem pridružena
Jezusovi bolečini in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev (rimskega) ljudstva, veš kaj potrebujemo in smo tudi prepričani,
da boš to priskrbela, da se bo kot v Galilejski Kani
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni, oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, ki je sprejel nase naše trpljenje in si je
naložil naše bolečine, da bi nas preko križa povedel k veselju vstajenja. Amen.

*

OBVESTILA

 OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA FRANČIŠKA. Bogu se zahvalimo za tega moža
vere, upanja in ljubezni. V današnjih razmerah, ko nismo v cerkvi, pojmo zahvalno
pesem zanj predvsem tako, da uresničimo kakšno besedo njegovih tvitov.
 DEVETDNEVNICA K SV. JOŽEFU za gradnjo nove cerkve v Luciji je do srede 18. 3. .
Devetdnevnico te dni opravljamo doma, vsaj z vzklikom: Sveti Jožef, zaščitnik svete
Cerkve, prosi za nas in Upanje bolnikov, prosi za nas.
 PRAZNIK SV. JOŽEFA praznujemo v četrtek 19. 3. Sv. maši: ob 18.00 v Portorožu. ob
19.00 v Luciji,
 TEDEN DRUŽINE obhajamo od 19. do 25. 3. Letošnje geslo tedna: »Kdor se uči, je
mlad.« Za vsak dan bo pripravljeno: določena misel in življenjska zgodba, molitev in
iztočnica za pogovor v družini. Te vsebine bodo objavljene na spletnih straneh.
 IZREDNA NAVODILA SLOVESNKIH ŠKOFOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
KORONAVIRUSA: odpoved svetih maš do preklica!!!!
Vse oznanjene svete maše bom maševal (brez vaše telesne navzočnosti), kot so
objavljene v Mostovih. Potrudimo se, da smo takrat duhovno povezani z Jezusovo
daritvijo na oltarju in da tej daritvi pridružimo trpljenje mnogih preskušanih zaradi
virusa in drugih bolečin.
 MNOGO DOMAČIH ŽIVIH CERKVA, ko v tem času ne moremo v cerkev. Naj bo ta čas
preskušnje priložnost, da obnovimo ali na novo vpeljemo družinsko molitev, zlasti
rožnega venca, branje Svetega pisma, pogovor o veri. Predvsem pa poživimo edinost
in medsebojno ljubezen v družinah, da bo med nami navzoč Jezus! On je najboljši
Zdravnik, ki nam zagotavlja: »Karkoli boste Očeta prosili v mojem imenu, vam bo
dal.«
 SVETA MAŠA PO TV, RADIU IN SPLETU. Radio Ognjišče: med tednom ob 19:00, v
nedeljo ob 10:00. TV Eksodus: vsak dan ob 12:00 in 18:00 in še glej: Pastoralni
portal Pridi in poglej…
 IN SVETO OBHAJILO? Ko ne moremo k obhajilu v sveti hostiji, se toliko bolj
potrudimo za srečanja – obhajila z Jezusom v njegovi besedi, v bratu, med nami in
tudi v vsaki bolečini.
 OLJČNA AKCIJA je od sobote 28. 3. do srede 1. 4. Kot prejšnja leta vabljeni k
sodelovanju in pripravi oljčnih vejic za Mariborsko škofijo.
 NAŠI RAJNI. V Očetov dom je s telesno smrtjo odšla 87-letna Marija Pasar, roj.
Matko, Podvozna 2, Lucija. Spomnimo se je v molitvi.

