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Tvit papeža Frančiška
Kaj je duh sveta, o katerem govori Jezus (Jn 15,18-21)? To je način
življenja, kultura kratkotranjnega, ki ne pozna zvestobe. Prosimo Svetega Duha za
milost razločevanja, kaj je posvetnsot in kaj evangelij (16. 5. 2010).
Naj se nas Bog usmili in ustavi to tragedijo, to pandemijo in tudi druge
pandemije: lakoto, vojno, otrok brez vzgoje. In za to prosimo vsi skupaj kot
bratje (14. 5.).
Molitev pripada vsem: ljudem vsake vere, in po vsej verjetnosti tudi tistim, ki ne
izpovedujejo nobene. Molitev se poraja v naši skriti notranjosti v tistem notranjem
kotičku, ki mu duhovni pisatelji pogosto pravijo »srce« (13. 5.).
Mati Gospoda, Devica Marija, Kraljica rožnega venca, pokaži nam moč
tvojega varnega plašča. Iz tvojih rok prideta upanje in mir, kar tako zelo
potrebujemo. - Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario,
mostraci la forza del tuo manto protettore. Dalle tue braccia
verranno la speranza e la pace di cui abbiamo tanto bisogno. (13. 5.).
Župniji Lucija in Portorož, Cvetna pot 4, 6320 Portorož
tel: 05 674 6700,
zupnija.lucija-portoroz@rkc.si,
spletna stran: http://zupnije.rkc.si/lucija-portoroz;
župnik Vinko Paljk
070 311 575
vinko.paljk@gmail.com

»Kdor ima
moje zapovedi
in se jih drži,
ta me ljubi.«
(Jn 14, 15-21)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)
6. velikonočna nedelja
Evangelist Janez zbere iz Gospodovih ust in srca Jezusove zadnje nauke
pred trpljenjem in smrtjo. V tistem žalostnem, temnem trenutku Jezus
obljubi svojim prijateljem, da bodo, ko odide, prejeli »Tolažnika« - drugega
“Zagovornika”, Branitelja, “Duha resnice”; in doda: »«Ne bom vas zapustil
sirot, prišel bom k vam«. On, vstali in poveličani, prebiva v Očetu in
istočasno prihaja k nam v Svetem Duhu.
Ko premišljujemo te Jezusove besede, v veri dojamemo, da smo Božje
ljudstvo v občestvu z Očetom in Sinom po Svetem Duhu. V tej skrivnosti
občestva Cerkev najde neizčrpni vir lastnega poslanstva, ki se uresničuje po
ljubezni. Jezus pravi: »Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi.
Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu
razodel«. Ljubezen je tista, ki nas uvede v poznanje Jezusa po delovanju
tega “Tolažnika”, ki ga je Jezus poslal, Svetega Duha. Ljubezen do Boga in
do bližnjega je največja zapoved v evangeliju. Danes nas Gospod kliče, da
velikodušno odgovorimo na evangeljski klic k ljubezni, tako da Boga
postavimo v središče lastnega življenja s tem, da se damo v službo bratom,
predvsem najbolj potrebnim opore in tolažbe.
Če je neka drža, ki ni niti za krščansko skupnost nikoli lahka ne samo
po sebi umevna, je prav ta, da znamo ljubiti, da se imamo radi po
Gospodovem zgledu in z njegovo milostjo. Včasih nasprotovanja, napuh,
zavisti, spori puščajo znamenje tudi na obličju Cerkve. Krščanska skupnost
bi morala živeti v Kristusovi ljubezni, v resnici pa prav tu hudič “vtakne
taco” in mi se včasih pustimo prelisičiti. In pogosto gor plačajo tisti, ki so
duhovno šibkejši. Koliki so se oddaljili, ker se niso čutili sprejete, niso
čutili, da jih razumejo, niso se čutili ljubljene. Koliko se jih je oddaljilo na
pr. iz neke župnije ali skupnosti zaradi opravljalskega ozračja, ljubosumja,
zavisti, kar so tam našli. Tudi za kristjana znati ljubiti ni nikoli nekaj, kar
dosežeš enkrat za vselej. Vsak dan je treba znova začeti, se v tem vaditi, da
naša ljubezen do bratov in sester, ki jih srečamo, postane zrela in očiščena
tistih omejenosti ali grehov, ki jo delajo samo delno, sebično, jalovo in
nezvesto. Vsak dan se moramo učiti umetnosti ljubezni. Vsak dan moramo s
potrpežljivostjo slediti Kristusovi šoli, vsak dan moramo odpustiti in gledati
Jezusa, in to s pomočjo ”Tolažnika”, ki nam ga je poslal Jezus, Svetega
Duha (papež Frančišek, 21. 5. 2017).

OBVESTILA
 ŠMARNICE. Vsak dan vztrajamo v ljubezni do Marije: ji darujemo mnogo cvetov:
dejanja ljubezni, šmarnice doma, molitve, rožni venec osebno in družinsko.
 STOLETNICA ROJSTVA SV. JANEZA PAVLA II. 18. maja. Spomnimo se njegovih
spodbud: »Ne bojte se Kristusa. Na široko mu odprite vrata!« »Papež 'ma vas rad!«
»Korajža velja!«
 GOD SV. BERNARDINA SIENSKEGA je v sredo 20. 5., zato bo ta dan sv. maša ob
18.00 na Bernardinu. Pol ure prej molimo rožni venec. Vabljeni!

 PROŠNJI DNEVI. Tri dni pred vnebohodom se za varstvo in posredništvo pri
Bogu za vsa področja življenja priporočamo svetnikom, letos posebno goreče.

 GOSPODOV VNEBOHOD je v četrtek. Sveta maša je tudi v Portorožu ob 18:00.
 DEVETDNEVNICA V ČAST SVETEMU DUHU. Kot apostoli z Marijo vsako leto od
vnebohoda do binkošti zedinjeni kličemo in vabimo: »Pridi, pridi, Sveti Duh!« Če le
moremo, se devetdnevnice udeležujemo v cerkvi skupaj s sv. mašo.

 PRI MAŠI SPET V ŽIVO V NAŠIH CERKVAH. S sobotno mašo v Portorožu
imamo štiri nedeljske maše, zato lahko pridemo vsi »na vrsto«). - V Portorožu
je vsak dan cerkev odprta ves dan za osebno molitev.

Vsi zdravi Jezusovi učenci se potrudimo, da se udeležimo
nedeljske maše v cerkvi, »predvsem zaradi pričevanja o svoji
identiteti in o svoji pripadnosti Gospodu«.
Škofje ordinariji do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske
svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu
na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi
zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo
duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

 VEROUK bo letos še zadnji mesec v domačih veroučilnicah. Ko se v
družinah zares ljubimo, prihaja med nas sam Jezus – najboljši Učitelj.
 DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. 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!
 MARIJA POMAGAJ, 24. maj. Marija, pomagaj nam sleherni čas! Ta čas, ko se po
svetu še borijo s koronavirusom. Ta čas, ko po Sloveniji krožijo virusi nezaupanja…
Pokaži, da si ti Mati vseh, enih in drugih, in da smo zato bratje in sestre. - Radio
Ognjišče bo tudi prejšnji večer, ko je večer slovenskih krščanskih izročil, prenašal
poseben program z Brezij.

