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KJER JE BOG, TAM JE ČLOVEK

Tvit papeža Frančiška
Današnji človek pogosto ne ve, kaj nosi v sebi, v globini svoje
duše, svojega srca…Dovolite torej Kristusu, naj spregovori človeku.
Samo on ima besede življenja, večnega življenja (22. 10. 2020).
Molitev je središče življenja. Če je molitev, tudi brat, sestra
postaneta pomembna. Kdor časti Boga, ljubi njegove otroke. Kdor
spoštuje Boga, spoštuje človeška bitja (21. 10.).
»Evangelij« reši samega sebe ni evangelij odrešenja. Je najbolj
lažen apokrifni evangelija, ki nalaga križe drugim. Pravi evangelij pa
sprejema nase križe drugih (20.10).
Še vas vabim, da vzamete v roke rožni venec in dvignete pogled k
Božji Materi, znamenju tolažbe in gotovega upanja (19. 10.).
»Dovolj je!« (Lk 22,38), pravi Jezus, ko mu učenci pred trpljenjem
pokažejo dva meča. »Dovolj je!« To je nedvoumen odgovor pred vsakim
nasiljem. Tisti Jezusov »dovolj je!« gre prek stoletij in močan prihaja vse
do nas danes: dovolj je z meči, orožjem, nasiljem, vojno! (19. 10.).
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

Ljubi Gospoda,
svojega Boga,
z vsem srcem,
vso dušo
in z vsem
mišljenjem.
Ljubi
svojega
bližnjega
kakor
samega sebe.
(Mt 22,34-40)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

30. nedelja med letom
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Mojzesova postava
navaja več kot šeststo zapovedi. Kako naj med vsemi temi razberemo
največjo zapoved? Jezus ne okleva: »Ljubi Gospoda, svojega Boga z vsem
srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.« In doda: »Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe.«
Jezus hoče, da bi razumeli, da brez ljubezni do Boga in do bližnjega ni
prave zvestobe zavezi z Gospodom. Ti lahko delaš veliko dobrih stvari,
izpolniš mnoge zapovedi, mnogo dobrih stvari, toda če nimaš ljubezni, vse
to nima pomena.
Kar Jezus predlaga na tej evangeljski strani, je čudovit ideal, ki
odgovarja najbolj pristni želji našega srca. Mi smo bili namreč ustvarjeni, da
ljubimo in da smo ljubljeni. Bog, ki je Ljubezen, nas je ustvaril, da bi bili
deležni njegovega življenja, da bi nas On ljubil in da bi Ga ljubili, in da bi z
Njim ljubili vse druge ljudi. To so Božje “sanje” za človeka. In da jih
uresničimo, potrebujemo njegovo milost, treba je, da vase sprejmemo
zmožnost ljubiti, ki prihaja iz samega Boga. Jezus nam nudi Evharistijo prav
za to. V njej prejemamo Jezusa v najvišji meri njegove ljubezni, ko je
daroval sam sebe Očetu za naše zveličanje (papež Frančišek, 29. 10. 2017)
Skratka, kjer je Bog, tam mora biti tudi človek. Sveto pismo je
nedvoumno: »Če kdo pravi: ‘Ljubim Boga,’ pa sovraži svojega brata, je
lažnivec; kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti
Boga, ki ga ni videl« (1 Jn 4,20). Če ti moliš veliko rožnih vencev na dan,
zatem pa ogovarjaš druge, govoriš za hrbtom, sovražiš druge, to je čisto
umetno, ni resnica, ni veljavno. »In to zapoved imamo od njega, naj tisti, ki
ljubi Boga, ljubi tudi svojega brata« (1 Jn 4,21). Sveto pismo daje primer
neke osebe, ki, čeprav je iskreno iskala Boga, ji ga nikoli ne uspe srečati; a
prav tako pravi: če zanikaš solze ubogih, se ne boš srečal z Bogom. Bog ne
prenaša »ateizma« nekoga, ki zanika božjo podobo, ki je odtisnjena v vsako
človeško bitje. Tisti ateizem vsakega dne: verujem v Boga, a do drugih
imam distanco in si dovolim druge sovražiti. To je praktični ateizem. Ne
priznati človeške osebe kot Božje podobe je bogoskrunstvo, je gnus, je
najslabša žalitev, ki jo lahko prinesemo v tempelj ali na oltar (21. 10. 2020).

OBVESTILA
 MESEC ROŽNEGA VENCA zaključujemo v soboto 31. oktobra. Vendar ne
zaključujemo z molitvijo rožnega venca, s katero vsak dan pokažemo svojo ljubezen
naši nebeški Materi Mariji.– Ali nam je v letošnjem oktobru v družini uspelo
kakšen dan skupaj zmoliti vsaj del rožnega venca? Še je mogoče. Letos smo še
posebno vabljeni, da s to molitvijo pripomoremo k zaustavitvi širjenja
koronavirusa.
 TEDEN JESENSKIH POČITNIC izkoristimo za poživitev naših lepih družin.
 V DRUGEM VALU KORONAVIRUSA, ko je od 20. 10. vsa Slovenija »rdeča«,
dejavnosti v naših dveh župnijah (da nas ne odnese, se poleg uresničevanja danih
predpisov trdno oprijemamo teh »rešilnih bilk« ali »reševalnega pasu«):
Verouk:i od doma po spletu.
Sveta maša: po ustaljenem urniku, a brez Božjega ljudstva
Obisk Jezusa v cerkvi: cerkev v Portorožu je odprta vsak dan ves dan. Hkrati
nas je lahko do 6 - O, da bi bil vsaj po eden! – Vsak dan celodnevno češčenje!
Sveto obhajilo izven maše: ob začetku maše in po njej (in tudi, kadar kdo želi – o tej
možnosti sporočite, da se dogovorimo).
Sveta spoved: kadar kdo pride.
Obisk bolnikov: po dogovoru.
Seveda pomislimo na tiste, ki so v kakršnikoli stiski, in jim pomagamo!
 VSI SVETI 1. november, slovesen in zapovedan praznik: sv. maše: Lucija ob 9.30;
Portorož ob 11.00 in 18:00. Pred mašo in po njej lahko prejmemo sveto obhajilo.
Na piranskem pokopališču je letos ob 15:00 pri cerkvi molitev za rajne in blagoslov
vseh grobov. Družine so zbrane v molitvi doma .
– Namesto za sveče in cvetlice darujmo za sv. maše za rajne.
Na predvečer (31.10.) in zvečer na vse svete (1.11.) se v družini zberemo k
molitvi.
 POPOLNI ODPUSTEK. Letos Cerkev naklanja popolni odpustek skoz ves mesec
november. To je milost, ki jo lahko darujemo za rajne, kot rešitev iz vic. Zato lahko
daruje popolni odpustek – odpravo kazni ali očiščevanje, dušam, vsak, ki opravi sv.
spoved, prejme sv. obhajilo, moli po namenu sv. očeta (Vero, Oče naš, Zdrava
Marija; Slava Očetu) in obišče pokopališče, moli za rajne rožni venec ali druge
molitve, naredi delo ljubezni ali Bogu daruje svoje trpljenje.
 MOLITEV ZA MIR V DUHU ASIZIJA. 27. 10. smo v molitvi povezani »na daljavo«.
 KRST. 18. 10. je je s svetim krstom postal Božji otrok: Andraž Apat Vodopivec (oče,
mama), Božidarja Jakca 10, Lucija. Voščimo mu, da bi mu starša in župnija podarjali
vero in Božjo ljubezen, da bo mogel rasti v Božjem otroštvu. Staršem iskrene čestitke!
 NAŠI RAJNI. 21. 10. je odšla v večni dom nebeškega Očeta 87-letna Elvira Vrabec,
roj. Benčinić, Letoviška 35, Portorož. Gospod, daj ji večni pokoj in domačim
potrebno tolažbo!

