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BOG ME TAKO LJUBI, DA…

za varstvo in zdravje v družini

Tvit papeža Frančiška
Kristusovo Srce je tako zelo veliko, da nas želi vse zbrati v
revoluciji nežnosti. - Il Cuore di Cristo è talmente grande
che desidera accoglierci tutti nella rivoluzione della
tenerezza (5. 6. 2020).
Vse je v odnosu: prava skrb za naše življenje in za odnose z naravo je
neločljivo povezana z bratstvom, pravičnostjo in zvestobo do drugih (5. 6.).
Od Abrahama se naučimo moliti z vero: poslušati, potovati, se pogovarjati
vse do prepira, a vedno pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo uresničevati (3.
6.).
Ne moremo trpeti niti sklepati na kakršnem koli rasizmu ali izključevanju.
Istočasno moramo priznati, da je nasilje samouničujoče in samoranjujoče. Z
nasiljem ne pridobimo ničesar. Molimo za spravo in mir (3. 6.).
Cerkev, ki je mati, potuje po poti nežnosti in sočutja. Kdor je sin Cerkve,
je krotek, nežen, nasmejan in poln ljubezni (1. 6.).
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

»Bog
je svet tako ljubil,
da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor vanj veruje,
ne pogubil.«
(Jn 3, 16-18)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI

Sveta Trojica. Svetopisemska berila te nedelje, praznika Presvete
Trojice, naj nam pomagajo vstopiti v skrivnost identitete Boga.
Drugo berilo predstavi pozdravne besede, ki jih sveti Pavel naslavlja na
skupnost v Korintu: »Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in
občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi« (2 Kor 13,13). Ta apostolov
“blagoslov” je sad njegove osebne izkušnje Božje ljubezni, tiste ljubezni, ki
jo je razodel vstali Kristus, ki je njegovo življenje preobrazila in ga
“vodila”, da je ponesel evangelij drugim ljudstvom. Krščanska skupnost
lahko kljub vsem svojim človeškim omejenostim postane odsev občestva
Trojice, njene dobrote, njene lepote. A to gre nujno skozi izkušnjo Božjega
usmiljenja, njegovega odpuščanja.
Prvo berilo: Ko je ljudstvo prelomilo zavezo, se Bog predstavi Mojzesu
v oblaku, da obnovi tisto zavezo, s tem ko pove svoje ime in njegov pomen.
Tako pravi: »Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v
dobroti in zvestobi« (2 Mz 34,6). To ime izraža, da Bog ni daleč in zaprt
vase, ampak je Življenje, ki se hoče podarjati, je odprtost, je Ljubezen, ki
odreši človeka iz nezvestobe. Bog je “usmiljen”, “popustljiv” in “bogat z
usmiljenjem”, ker se nam podarja, da bi izravnal naše omejenosti in naše
pomanjkljivosti, da odpusti naše zablode, da nas zopet privede na pot
pravičnosti in resnice
Evangelij “postavi v ospredje” Nikodema. Kljub temu, da je
imel ta mož pomembno mesto v verski in civilni skupnosti tistega časa, ni
prenehal iskati Boga. Ni mislil: “Saj sem dosegel” in sedaj je zaznal odjek
njegovega glasu v Jezusu. V nočnem pogovoru z Nazarečanom, Nikodem
končno dojame, da Bog že išče in čaka, da ga On osebno ljubi. Bog nas
vedno prvi išče, nas prvi čaka, nas prvi ljubi. Je kakor mandeljnov cvet; tako
pravi prerok: “Prvi vzcveti” (prim Jer 1,11-12). Tako mu namreč govori
Jezus: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje«. Kaj
neki je to večno življenje? Je neskončna in zastonjska ljubezen Očeta, ki jo
je Jezus podaril na križu, s tem ko je daroval svoje življenje za naše
odrešenje. In ta ljubezen je z delovanjem Svetega Duha razširila novo luč na
zemljo in v sleherno človeško srce, ki ga sprejme; luč, ki odkrije temne
kotičke, trdote, ki nas ovirajo, da bi prinašali dobre sadove ljubezni in
usmiljenja (papež Frančišek, 11. 6. 2017).

OBVESTILA
 DANAŠNJI PRAZNIK SVETE TROJICE nas vabi, da se čim bolj zavedamo, kje
pravzaprav živimo – v objem, v ljubezni Svete Trojice. To zavest poživljamo,
tudi ko se lepo in premišljeno, z ljubeznijo pokrižamo.
 Z VRTNICAMI v mesecu juniju častimo Srce Jezusovo. Njegova ljubezen nas
kliče, da mu izročamo svoje življenje in zadoščujemo za grehe sveta. Kratko
branje pri mašah med tednom nas vodi k »Evharistiji v šoli svetnikov«.
 PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN SVETE REŠNJE KRVI
obhajamo v četrtek 11. 6. To je eden od štirih »zapovedanih praznikov« (poleg
božiča, Vnebovzete in vseh svetih), kar pomeni, da ta dan obhajamo kot
nedeljo: z udeležbo pri maši in s počitkom. V Luciji bo maša ob 10:00, eno uro
prej, od 9:00, pa češčenje Najsvetejšega. V Portorožu bo maša ob 18:00, po
maši pa procesija sv. Rešnjega telesa okrog cerkve. Deklice bodo pri procesiji
trosile cvetje. Vabljene vse družine veroučencev, posebno prvoobhajanci.
Pred mašo je spovedovanje.

 VEROUK. Več kot dva meseca je potekal »na daljavo«. Ko so se odprla vrata šol, se
odpirajo tudi vrata veroučne šole, vsaj še za kakšno uro skupnega verouka. Ta teden
se veroučenci pri verouku s spovedjo pripravijo na praznovanje Sv. Rešnjega telesa .
 ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA in zahvalna sveta maša za mnoge Božje darove
iztekajočega se veroučnega in šolskega leta bo v nedeljo 28. junija ob 10:00 v
Portorožu.

 PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA bo v nedeljo 28. junija. Ta mesec se z
družinami prvoobhajancev na srečanjih uvajamo v erharistično življenje in v
sveto mašo. Pospremimo to dogajanje z molitvijo in ljubeznijo do
evharističnega Jezusa.

 HVALA ZA DAR DANAŠNJE NEDELJE, KI JE KVATRNA. Namenjen je za
semenišče. Pridružimo tudi dar molitev in žrtev za nove duhovne poklice.
 51. ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH NA BREZJE bo v soboto 20.
junija. Zaradi pandemije korona virusa bo potekalo v okrnjeni obliki. Sveto mašo ob
10:00 bosta prenašala TV Slovenija in Radio Ognjišče.

