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ZA NJEGOVIM GLASOM - V ŽIVLJENJE

Tvit papeža Frančiška
Znova odkrijmo lepoto molitve rožnega venca doma v
mesecu maju! Na koncu lahko zmolimo še molitev in prosimo
Marijo, da posreduje, da bi nas Gospod osvobodil te pandemije in bi se
življenje moglo spet odvijati v vedrini. – Riscopriamo la belleza della
preghiera del rosario a casa nel mese di maggio! Al termine possiamo
recitare una preghiera chiedendo l'intercessione della Madonna,
perche' il Signore ci liberi da questa pandemia e la vita possa
riprendere il suo corso in serenita' (1. 5. 2020)
Kriza je čas odločitve. Ta pandemija je trenutek družbene krize.
Kako naj se odzovemo? Z vztrajnostjo, molkom, zvestobo Bogu, za
odločitve, ki smo jih že naredili. Trenutek krize pomeni iti skozi
ogenj, da bi postali bolj močni (2. 5.).
Skupaj molimo za tiste, ki vladajo, da bi z odgovornostjo skrbeli za
svoje narode. Naj jim Gospod da moči, da bi razumeli, da morajo biti v
trenutkih krize zelo zedinjeni za dobro naroda, kajti edinost je višja
kot spor (2. 5.).
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»Ovce poslušajo
njegov glas…
Kliče jih po imenu…
in gredo za njim.«
(Jn 10, 1-10)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. velikonočna nedelja
Jezus, dobri pastir. Lahko mu zaupamo, kakor delajo ovce, ki
poslušajo glas svojega pastirja, ker vedo, da z njim gredo na dobre
in obilne pašnike. Zadošča znak, klic in one mu sledijo, ga
ubogajo, podajo se in sledijo glasu tistega, ki ga slišijo kot
prijateljsko bližino, močno in sladko obenem, ki usmerja, brani,
tolaži in zdravi.
Takšen je Kristus z nami. V krščanski izkušnji je neka
dimenzija, ki jo morda puščamo nekoliko v senci: duhovna in
afektivna dimenzija. Čutiti se povezani z Gospodom s posebno
vezjo kakor ovce z njihovim pastirjem. Vero včasih jemljemo
preveč razumarsko in smo v nevarnosti, da ne zmoremo dojeti
pečata tistega glasu, glasu Jezusa dobrega pastirja, ki spodbuja in
očara. Kakor se je zgodilo učencema iz Emavsa, ki jima je gorelo
srce, medtem ko je Vstali govoril na poti. To je čudovita izkušnja,
ko čutimo, da nas Jezus ljubi. Vprašajte se: “Ali čutim, da me Jezus
ljubi?” Zanj nismo nikoli tujci, ampak prijatelji in bratje. In vendar
ni vedno lahko razbrati glas dobrega pastirja. Bodite pozorni.
Vedno smo v nevarnosti, da nas raztresejo tolikšni drugi glasovi.
Danes smo povabljeni, da se ne pustimo povleči napačnim
modrostim tega sveta, ampak da sledimo Jezusu, Vstalemu kot
edinemu zanesljivemu vodji, ki daje smisel našemu življenju
(papež Frančišek, 7. 5. 2017).
Pismo papeža Frančiška vsem vernikom za mesec maj 2020
Dragi bratje in sestre!
Bliža se mesec maj, ko Božje ljudstvo še posebej zavzeto izraža
svojo ljubezen in pobožnost do Device Marije. Po izročilu se ta
mesec po domovih, v družinah moli rožni venec. Omejitve, ki nam
jih nalaga pandemija, so nas prisilile, da smo »ovrednotili« to
domačo razsežnost molitve, tudi z duhovnega vidika. Zato mi je
prišlo na misel, da bi vsem predlagal, da v mesecu maju
odkrijete lepoto molitve rožnega venca po domovih. To lahko
storite skupaj ali posamič; sami se odločite glede na okoliščine,
da ovrednotite obe možnosti. V obeh primerih pa je skrivnost,
kako to storiti: preprostost; in zlahka najdete, tudi na spletu,
dobre opise molitve, ki jim lahko sledite (25.4. 2020).













OBVESTILA
NEDELJA JEZUSA DOBREGA PASTIRJA – 57. SVETOVNI DAN
MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Letošnje geslo tedna pred
današnjo nedeljo je: »Duhovni poklic – zaklad v glinasti
posodi.« Glavna misel papeževe poslanice pa: Besede poklicanosti:
trpljenje, hvaležnost, pogum in hvalnica. . »Bolj kot naša izbira, je
poklic odgovor na zastonjski Gospodov klic«; zato ga bomo mogli
odkriti in se ga okleniti, ko bomo odprli naša srca v hvaležnosti in
prepoznali Božji mimohod v svojem življenju.
V osebno in posebno v družinsko molitev vključimo prošnjo za nove
duhovne poklice.
ŠMARNICE SO: v cerkvi povezavi s sveto mašo v Portorožu ob
18.00 in v Luciji ob 19.00. – Letos sledimo življenju svetega Janeza
Henrika Newmana, svetnika, ki nagovarja srce. – Posebno lepe so
šmarnice pri vas doma: Sledite šmarnicam po spletu in v
iznajdljivi ljubezni do Marije, naše ljube nebeške Mame, jih
obogatite s svojimi prispevki: vsako dejanje ljubezni za Marijo je en
cvet.
Sveti oče nas vabi, naj v šmarnice letos vključimo molitev
rožnega venca in tako izprosimo čim prejšnji konec
pandemije koronavirusa.
PRI MAŠI SPET V ŽIVO V NAŠIH CERKVAH od 4. maja. Upoštevali
bomo navodila, po katerih nas je v Luciji lahko pri maši 25, v
Portorožu pa okrog 100 (v Portorožu so s sobotno mašo tri
nedeljske maše, zato pridemo vsi »na vrsto«). V Portorožu je cerkev
odprta ves dan za osebno molitev. Jezus čaka.
VEROUK. Še vedno se odvija – kot pouk – pri hišnih učiteljih. Jezus,
daj pri tem vsem veliko ljubezni, iznajdljivosti in potrpljenja.
DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. Naši škofje nas vabijo, naj radi
darujemo za svete maše tudi, ko se jih ne moremo udeležiti.
Pokličite po telefonu, da se dogovorimo.
DAROVI ZA ŽUPNIJO. Ko ne pridemo v cerkev, jih lahko nakažemo
na župnijski TRR.
Župnija Portorož: SI56 0432 1000 3321 691
Župnija Lucija: SI56 1010000 38445945 Bog poplačaj!
NAŠI RAJNI. V večni dom ljubečega Očeta sta s telesno smrtjo odšli:
25. 4. 91-letna Katarina (Katica) Purić, roj. Marinković,
Ukmarjeva 4, Lucija, in 27. 4. 72-letna Nevenka Španjol Faflja
roj. Pelko, XXX. divizije 10, Lucija. – Gospod, daj jima večni pokoj
in domačim svojo tolažbo.

