GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 01. 11. VSI SVETI

P. 02. 11. SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH
T. 03. 11.

Viktorin Ptujski
Just Tržaški
S. 04. 11. Karel Boromejski
Č. 05. 11. Zaharija in Elizabeta
molimo za duhovne poklice
P. 06. 11. Lenart, bl. Monald
prvi petek
S. 07. 11. Obletnica posvetitve
prva sobota / koprske stolnice
N. 08. 11. 32. NEDLEJA
MED LETOM
ZAHVALNA NEDELJA
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za župniji
družina Karlatec
za rešitev in veselje
za vse rajne
po namenu svetega očeta
Peter Ličen, 30. dan
Luciano in družina Dudine
za zdravje
Francka Bonaca, 30. dan
za izgubljene, oddaljene…
v zahvalo in prošnjo
Milan Drevenšek
za sorodnike in znance
po namenu
Karlo Juriševič
Hinko Gregorc
za župniji

Tvit papeža Frančiška
Jezus nas nagovarja, naj damo na stran vsako različnost in
pred trpljenjem postanemo bližnji komurkoli (30. 10. 2020).
Kdor ljubi, ima zagotovilo, da ne bo izgubljeno nobeno
njegovo dejanje, ki ga stori z ljubeznijo, nobeno dejanje iz ljubezni do Boga,
noben velikodušni napor, nobena boleča portpežljivost. Vse to kroži po
svetu kot življenjska moč. - Chi ama ha la sicurezza che non va perduta
nessuna delle sue opere svolte con amore, nessun atto d'amore per Dio,
nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. Tutto cio' circola
attraverso il mondo come una forza di vita (27. 10.)
Ljubeznivost je osvoboditev iz krutosti, ki včasih pronikne v človeške
odnose, iz tesnobe, ki nam ne pusti misliti na druge, iz nepazljive nujnosti,
ki pozablja, da imajo tudi drugi pravico biti srečni (26. 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

VSI SVETI

letnik XLIII.
številka 45.

1. november – 8. november 2020

ČE LJUBIMO, ŽIVIMO KOT BLAŽENI

»Blagor…
Veselite in
radujte se,
veliko je
vaše plačilo
v nebesih.«
(Mt 5,1-12)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Vsi sveti
Praznik Vseh svetih je “naš” praznik: ne zato ker bi bili pridni, ampak
ker se je svetost Boga dotaknila našega življenja. Svetniki niso popolni
modelčki, ampak ljudje, ki je skozi nje šel Bog. Lahko jih primerjamo
vitražem v cerkvah, ki prepuščajo svetlobo v različnih barvnih tonih.
Svetniki so naši bratje in sestre, ki so v svoje srce sprejeli Božjo luč in jo
prenesli v svet, vsakdo v lastnem “tonu”. A vsi so bili prosojni, borili so se,
da bi odstranili madeže in temina greha, tako da so prepuščali Božjo
prijazno svetlobo. To je namen življenja: prepuščati Božjo luč je tudi namen
našega življenja.
Danes se namreč v evangeliju Jezus obrača k svojim, k vsem nam, in
nam pravi »Blagor = Blaženi« (Mt 5,3). S to besedo se začenja njegovo
oznanjevanje, ki je “evangelij”, veselo (dobro) oznanilo, ker pomeni pot v
srečo. Kdor biva z Jezusom je blažen, je srečen. Sreča ni v tem, da nekaj
imaš ali da postaneš nekdo, ne, prava sreča je bivati z Gospodom in živeti za
ljubezen. Ali vi v to verujete? Moramo iti naprej, da bi v to verjeli, da bi
temu verovali. Torej sestavine za srečno življenje se imenujejo blagri:
blaženi so preprosti, ponižni, ki dajo prostor Bogu, ki znajo jokati za druge
in za lastne napake, ostanejo blagi, borijo se za pravico, so usmiljeni do
vseh, ohranjajo čistost srca, vedno delajo za mir in ostajajo v veselju, ne
sovražijo in, tudi če trpijo, na zlo odgovarjajo z dobrim.
To so blagri. Ne zahtevajo izrednih dejanj, niso za nekakšne supermane,
ampak za tistega, ki živi v vsakdanjih preizkušnjah in naporih, so za nas.
Takšni so svetniki: kot vsi vdihavajo zrak, ki ga je pokvarilo zlo, ki se
nahaja v svetu, toda na poti nikoli ne izgubijo izpred oči Jezusovega načrta,
tisti, ki ga kažejo blagri, ki so kakor zemljevid krščanskega življenja. Danes
je praznik tistih, ki so dosegli cilj, ki ga kaže ta zemljevid: ne samo svetih iz
koledarja, marveč tolikerh bratov in sester “izza sosednjih vrat”, ki smo jih
morda srečevali in poznali. Danes je družinski praznik, mnogih preprostih in
skritih ljudi, ki v stvari pomagajo Bogu, da vodi svet naprej. In veliko jih je
danes! Veliko. Hvala tem nepoznanim bratom in sestram, ki pomagajo Bogu
voditi svet v pravo smer, ki živijo med nami (papež Frančišek, 1.11. 2017).

OBVESTILA
 V DRUGEM VALU KORONAVIRUSA pripomočki, da nas ne odnese:
Verouk:i od doma po spletu. Ta teden so podaljšane počitnice.

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!
Kakšnemu starejšemu ali bolniku napišemo pismo ali ga pokličemo po telefonu.
Družinska molitev. Poskušajmo skupaj moliti rožni venec. Tudi kot prošnjo k Mariji,
Zdravju bolnikov, za čim prejšnji konec epidemije.
 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.
Na predvečer (31.10.) in zvečer na vse svete (1.11.) se v družini zberemo k
molitvi (rožnega venca) in prižgemo svečko na okenski polici – namesto na grobu.
 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.

 VES NOVEMBER JE MESEC NAŠE LJUBEZNI DO RAJNIH. Zanje molimo.
Posebno dragocena oblika molitve za rajne je maša zanje. Namesto dodatnih
sveč in cvetja na grob darujemo za maše za rajne, kar jim je v največjo korist.
 PRVI PETEK in PRVA SOBOTA. V petek obhajanje bolnikov in starejših.
 Petek, 6. november MOLITEV IN POST ZA PRENEHANJE EPIDEMIJE, v
solidarnosti z bolniki in njihovimi družinami ter v znamenje podpore
zdravstvenim delavcem. In za osebno poživitev vere ter za spreobrnjenje.
 ZAHVALNA NEDELJA - prihodnjo nedeljo. Naš dar bo za potrebe naše škofije.
 BESEDA ŽIVLJENJA november: »Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.«

