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SREČANJE Z VSTALIM SPREMENI
NAŠE ŽIVLJENJE

Tvit papeža Frančiška
Ko molimo rožni venec, skupaj zremo Kristusov obraz z
Marijinim srcem. To nas naredi bolj zedinjene kot duhovno
družino in nam bo pomagalo premagati to preizkušnjo. Jaz bom molil za
vas, posebno za bolj trpeče, in vi, prosim, molite zame (25. 4. 2020).
Jezus: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangleij«. Vera te vedno
pripelje do tega, da greš iz sebe. Vero je treba prenašati, podarjati,
predvsem s pričevanjem. Pojdite, naj ljudje vidijo, kako živite (25. 4.).
Ko razmišljamo o počasnem in težavnem ponovnem začetku po
pandemiji, tvegamo, da nas zadene še hujši virus, virus brezbrižnega
egoizma, ki pozablja tistega, ki je ostal zadaj. - Mentre pensiamo a
una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, il rischio è che
ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo
indifferente che dimentica chi è rimasto indietro (24. 4.).
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

»Ostani z nama.«
»Ali ni najino srce
gorelo v nama,
ko nama je
po poti govoril in
razlagal Pisma?«

(Lk 24, 13-35)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

3. velikonočna nedelja
Srečanje z vstalim Jezusom je spremenilo življenje dveh učencev
(v Emavsu), ker srečanje z Vstalim preobrazi vsako življenje in napravi
rodovitno vsakršno nerodovitnost. Vstajenje ni namreč vera, ki naj bi se
rodila v Cerkvi, ampak se je Cerkev rodila iz vere v vstajenje.
Izkušnja učencev iz Emavsa nas uči, da nič ne koristi, da napolnimo
bogoslužne kraje, če so naša srca prazna in v njih ni Božjega strahu in
Njegove navzočnosti; nič ne koristi moliti, če se naša molitev, usmerjena v
Boga, ne spremeni v ljubezen, obrnjeno k bratu; ne koristi velika pobožnost,
če jo ne prežema velika vera in velika ljubezen; nič ne koristi skrbeti za
zunanjost, ker Bog gleda na dušo in na srce in sovraži hinavščino
Prava vera je tista, ki nas dela dobrotljive, bolj usmiljene, bolj poštene in
bolj človeške; ta namreč oživlja srca, da zmorejo ljubiti vse brez izjeme,
brez razlik in prednosti; je tista, ki nam pomaga, da v drugem ne vidimo
sovražnika, ki ga je treba premagati, ampak brata, ki ga je treba ljubiti, mu
služiti in mu pomagati; je tista, ki nam pomaga širiti, braniti in živeti kulturo
srečevanja, dialoga, spoštovanja in bratstva; vliva nam pogum, da
odpuščamo tistemu, ki nas je razžalil, da ponudimo roko tistemu, ki je
padel; da oblečemo nagega, nasitimo lačnega, obiščemo jetnika, pomagamo
siroti, damo piti žejnemu, priskočimo na pomoč starčku in potrebnemu
(cfr Mt 25,31-45). Prava vera je tista, ki nam pomaga, da se zavzemamo za
pravico drugih z isto močjo in istim navdušenjem, kot branimo lastno. V
resnici je tako, da bolj kot rastemo v veri in spoznanju, bolj rastemo v
ponižnosti in zavesti, da smo majhni.
Dragi bratje in sestre, Bogu je všeč samo vera, ki jo izpovedujemo z
življenjem, ker je edina skrajnost, ki je dovoljena vernim tista, ki ji je ime
ljubezen! Katera koli druga skrajnost ne prihaja od Boga in mu ni všeč!
Sedaj se kakor učenca iz Emavsa vrnite v svoj Jeruzalem, v svojo
vsakdanjost, v svoje družine, na svoje delo in v svojo drago domovino polni
veselja, poguma in vere. Ne bojte se odpreti svojega srca luči Vstalega in
dovolite mu, naj spremeni vašo negotovost v pozitivno moč za vas in za
druge. Ne bojte se ljubiti vse, prijatelje in sovražnike, ker se v resnični
ljubezni nahaja moč in zaklad vernega! (papež Frančišek, 29. 4. 2017).

OBVESTILA
 TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE od 26. aprila do 3. maja. Geslo:
Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi. Ta teden obogatimo družinsko in
osebno molitev s prošnjo za nove duhovne poklice.
 ŠMARNICE LETOS V POSEBNIH RAZMERAH – PRI VAS DOMA. To bodo
najlepše šmarnice. Potrebno si je malo organizirati večere. Zmenite se, katere
pol ure boste vsi člani družine istočasno skupaj podarili svoji nebeški Mami
Mariji. Zmolite vsaj eno deseteko rožnega venca in litanije Matere Božje (v
vsaki družini gotovo imate vsaj en molitvenik), šmarničnemu branju prisluhnete
po radiu Ognjišče. Nekaj časa namenite pogovoru, ko vsak pove, kaj je tisti dan
naredil z ljubeznijo. Ne pozabimo: Vsako dejanje ljubezni za Marijo je en cvet.
Zapojemo Marijino pesem… Vsekakor izprosimo pri Mariji, ki jo kličemo Zdravje
bolnikov, čimprejšnji konec pandemije po vsem svetu.
 JOŽEF DELAVEC – 1. MAJ praznujemo v petek. Sveta maša je ob 18.00 v
Portorožu. Zavetniku naše škofije zaupamo škofa, duhovnike in vse, ki živimo
na Primorskem, da bi pošteno in zavzeto delali in da bi imeli vsi potrebno delo.
– Ob prazniku dela mu priporočamo tudi vse po svetu, ki delajo v težkih,
ponižujočih in izkoriščevalskih razmerah.
 TRIJE POMEMBNI DNEVI V ZAČETKU MESECA:
-*ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM: molitev za duhovne poklice.
- PRVI PETEK. Dan zadoščevanja Jezusovemu Srcu.
- PRVA SOBOTA. Dan zadoščevanja Marijinemu Srcu. – Ko že tretji mesec ne
moremo osrečiti naših starejših sester in bratov v Centru starejših občanov v
Luciji s sveto mašo, se jih gotovo spomnimo. »Obiščimo« jih z dobrohotno
mislijo in predvsem z molitvijo zanje, da jim Jezusova in Marijina navzočnost
izpolni praznino zaradi nemožnosti obiskov.
 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. S telesno smrtjo sta odšla v večni Očetov dom in v še bolj ljubeč
odnos z nami: 8. 4. 61-letni Marijan Zajc, Lucan 34, Lucija, in 19. 4. 87-letni
Franc Lapajne, Vojkova 15, Lucija. Spominom se ju v molitvi.

