GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 22. 03. 4. POSTNA
NEDELJA
P. 23. 03. Rebeka
T. 24. 03. Katarina
S. 25. 03. GOSPODOVO
OZNANJENJE
Č. 26. 03. Larisa
P. 27. 03. Rupert
S. 28. 03. Bojan

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

9.30
11.00
18.00
19.00

Milan in Angela Krast

18.00

Urška

8.00

Gonđa Šahini
za župniji

za vrnitev k Jezusu

Franc Malalan

19.00

Mirko Marušič, 30. dan

18.00

v dober namen

18.00

Jožko Marinič

9.30
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Oskar Debenjak
za župniji
v zahvalo za 90 let

Drugod

N. 29. 03. 5. POSTNA
NEDELJA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit svetega očeta Frančiška
Danes se spomnimo družin, ki ne morejo od doma: da bi se dobro
sporazumevale in bi skupaj premagale tesnobo tega časa. Skupaj molimo za
mir v družinah danes, v tej krizi, in za ustvarjalnost (21. 3. 2020).
Skupaj molimo za zdravnike, za bolniško osebje, za prostovoljce, ki
darujejo svoje življenje, da bi reševali druge. In za oblastnike, za tiste, ki
morajo odločati v tem trenutku. Vsi ti so stebri, ki nas branijo v tej krizi (20.
3.).

Dopustimo, da nas Bog ljubi, da bi ljubili. Dovolimo si vstati, da bi
hodili proti cilju – proti veliki noči. - Lasciamoci amare da Dio per amare.
Lasciamoci rialzare, per camminare verso la meta, la Pasqua (17. 3.).

“Spreobrnite se”, se pravi, “spremenite življenje” (Mt 4,17), kajti
začel se je nov način življenja. Konec je časa, ko smo živeli zase, začel se
je čas ko živimo z Bogom in za Boga, z drugimi in za druge, z ljubeznijo
in za ljubezen (16.3.).
Župniji Lucija in Portorož; Cvetna pot 4; tel: 6746700, e-naslov: zupnija.lucija-portoroz@rkc.si,
spletna stran: http://zupnije.rkc.si/lucija-portoroz;odg. župnik Vinko Paljk
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V JEZUSOVI LUČI VIDIM LUČ

»Pojdi
v Siloo
in se umij.«
Šel sem tja,
se umil
in
spregledal.«
(Jn 9,1-41)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. postna nedelja
V središču evangelija te četrte postne nedelje, srečamo Jezusa in od
rojstva slepega moža. Kristus mu podari vid. Bil je slep od rojstva. S tem
čudežem se nam Jezus razodene kot luč sveta. Slepi od rojstva predstavlja
slehernega med nami, ki smo bili ustvarjeni, da bi spoznali Boga, a zaradi
greha smo kakor slepci, potrebujemo novo luč; vsi potrebujemo novo luč:
luč vere, ki nam jo je Jezus podaril.
Ta dogodek nas vodi v razmislek o svoji veri, o naši veri v Kristusa,
Božjega Sina, in istočasno tudi o krstu, ki je prvi zakrament, ki nas »uvaja v
luč« po ponovnem rojstvu iz vode in Svetega Duha. Tako, kot se je zgodilo
sleporojenemu, kateremu so se odprle oči, potem ko se je umil v vodi
kopališča Siloa. Ozdravljeni sleporojeni nam kaže na to, da se ne zavedamo,
da je Jezus luč, da je »luč sveta«, ko gledamo drugam, ko se rajši zaupamo
manjšim lučem, ko tavamo v temi. Dejstvo, da tisti slepec nima imena, nam
pomaga, da se s svojim obrazom in svojim imenom pogledamo v njegovo
zgodbo.
Tudi nas je Kristus razsvetlil v krstu. Zatorej smo poklicani, da
ravnamo kot otroci luči. Ravnati kot otroci luči pa zahteva temeljito
spremembo miselnosti, ki zmore presojati ljudi in stvari z drugačno lestvico
vrednot, ki prihaja od Boga. Zakrament krsta namreč zahteva odločitev, da
živimo kot otroci luči in hodimo v luči. Ko bi vas sedaj vprašal: “Verujete,
da je Jezus Božji Sin? Verujete, da vam more spremeniti srce? Verujete, da
vam more dati, da gledate na stvarnost tako, kakor jo gleda On in ne kakor
jo gledamo mi? Verujete, da je On luč, da nam da pravo luč?” Kaj bi
odgovorili? Vsakdo naj odgovori v svojem srcu.
Kaj pomeni imeti pravo luč, hoditi v luči? Predvsem pomeni zapustiti
lažne luči: hladno in blodečo luč predsodkov o drugih, ker predsodek popači
resničnost in nas obremenjuje z odporom do tistih, ki jih brez usmiljenja
sodimo in obsojamo brez usmiljenja. To je vsakdanji kruh! Ko opravljamo
druge, ne hodimo v luči, hodimo v temi. Druga lažna luč, ker je zapeljiva in
neodkritosrčna, je tista, ki zadeva osebno korist: če presojamo ljudi in stvari
v ključu lastne koristi, užitka, ugleda, ne ravnamo po resnici v odnosih in
stanju. Če nadaljujemo po tej poti, iščoč samo osebne koristi, hodimo v
sencah (papež Frančišek, 26. 3. 2017).

OBVESTILA
 TEDEN DRUŽINE obhajamo od 19. do 25. 3. Letošnje geslo tedna: »Kdor se uči, je
mlad.« Za vsak dan je pripravljeno: določena misel in življenjska zgodba, molitev in
iztočnica za pogovor v družini. Te vsebine so objavljene na spletnih straneh. Glej:
Pastoralni program Pridi in poglej ali http://bit.ly/svetiJozef – Mnogi s pridom
uporabljate te pripomočke.
 GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI je v sredo 25. 3. Ta dan obhajamo
MATERINSKI DAN. Prejšnja leta ste bili, dragi starši, na ta dan povabljeni k sveti
maši in vaši otroci so vam pripravili lep program . Letos je zelo drugače. Zelo lepe
programe lahko otroci pripravijo v vsaki družini. Npr.: da starše obdarujejo z bogatimi
ugotovitvami, kdo ste zanje… Če ob tem uspete tudi moliti, bo to trenutek prave svete
družine! – Iskrena voščila vsem staršem za vaša vzgojna prizadevanja, še posebno
v predajanju velikega zaklada vere vašim otrokom. Naj vas podpirata Marija in sv.
Jožef!
 VEROUK je te dni prav poseben, ker se odvija po družinah. Spodbud je dovolj: prek
katekizmov in prek interneta. Gotovo nam bo ostal v spominu te vrste verouk.
 SVETE MAŠE V ČASU KORONAVIRUSA – ODPOVEDANE ZA JAVNO
UDELEŽBO









Vse oznanjene svete maše mašujem ob določeni uri tako v Portorožu kot v Luciji
(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, križevega pota, 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.« Ko je Jezus med nami, smo živa Cerkev.
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.
Na spletni strani KATOLIŠKA CERKEV pri naslovu COVID 19 in v Družini št. 12
najdemo mnogo spodbud za duhovno življenje v teh dneh.
OLJČNA AKCIJA. Kako bo letos, še ne vemo.
MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO Vabljeni, da v letošnjem postnem času še bolj
zavzeto darujemo svoje molitve in žrtve – post za našo domovino.

