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33. NEDELJA MED LETOM
15. november – 22. november 2020

S PODARJENIMI TALENTI
OBRODIMO MNOGO SADOV

Tvit papeža Frančiška
Velikodušnost, ki podpira slabotnega, potolaži žalostnega,
lajša trpljenje, vrača dostojanstvo tistemu, ki je brez njega, je
pogoj za življenje, ki je v polnosti človeško (12. 11. 2020).
Kdor moli, ni nikoli sam. Jezus nas namreč sprejme v svojo molitev, da
bi mogli moliti v njem in po njem. To je delo Svetega Duha. Evangelij nas
vabi, naj molimo Očeta v Jezusovem imenu. - Chi prega non è mai
solo. Gesù infatti ci accoglie nella sua preghiera, perché noi
possiamo pregare in Lui e attraverso di Lui. E questo è opera
dello Spirito Santo. Il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel
nome di Gesù (11. 11.).
Družba se bogati z dialogom med znanostjo in vero, ki za misel odpira
nova obzorja. Potrebno je, da znanstvene napredke osvetljuje luč vere,
zato da bi spoštovali središčno mesto človeške osebe (10. 11.).
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

»Prav,
dobri in zvesti
služabnik!
V malem
si bil zvest,
čez veliko
te bom postavil.«
(Mt 25, 14-30)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

33. nedelja med letom
Evangelij predstavi priliko o talentih. Neki človek, predno se poda na
potovanje, izroči svojim služabnikom talente - denar: enemu od služabnikov
izroči pet talentov, drugemu dva, zopet drugemu enega, vsakomur po
njegovi zmožnosti. Služabnik, ki jih je prejel pet, je podjeten in z njimi
zasluži drugih pet. Na isti način ravna tisti, ki je prejel dva, in pridobi druga
dva. Medtem pa služabnik, ki je prejel enega, izkoplje jamo v tleh in skrije
denar svojega gospodarja.
Ta služabnik razloži gospodarju, zakaj je tako ravnal, rekoč: »Zbal sem se
in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo«. S svojim gospodarjem ni v
zaupnem odnosu, ampak se ga boji, in to ga zapre. Strah vedno človeka
priklene in pogosto vodi v zgrešene odločitve. Strah jemlje pogum pred
pobudami, vodi v to, da se človek zateče v gotove in varne rešitve, in s tem
konča tako, da ne ustvari nič dobrega. Če hočemo napredovati in rasti na
poti življenja, se ne smemo bati, treba je imeti zaupanje.
Ta prilika nam da razumeti, kako pomembno je, da imamo pravo predstavo
o Bogu. Ne smemo misliti, da je slab gospodar, trd in strog, ki nas hoče
kaznovati. Če imamo v sebi to zgrešeno podobo o Bogu, naše življenje ne
bo moglo biti rodovitno, ker bomo živeli v strahu in ta nas ne bo vodil temu,
kar gradi, še več, strah nas paralizira, nas izniči. Poklicani smo, da
razmislimo in odkrijemo, kakšna je v resnici naša zamisel o Bogu. Že v stari
zavezi se je razodel kot »usmiljeni in milostljivi Bog, počasen za jezo in
bogat v ljubezni in zvestobi« (2 Mz 34,6). In Jezus nam je vedno govoril, da
Bog ni strog in neznosen gospodar, temveč oče, poln ljubezni, nežnosti, oče
poln dobrote. Vsekakor moremo in moramo imeti neizmerno zaupanje vanj.
Jezus nam na mnogo načinov pokaže Očetovo velikodušnost in skrbnost: s
svojo besedo, s svojim ravnanjem, s svojo odprtostjo do vseh, predvsem do
grešnikov, malih in ubogih; a tudi s svojimi opozorili, ki razodevajo njegovo
skrb, da ne bi tjavdan zapravili svoje življenje. To je namreč znamenje, da
nas Bog zelo ceni: ta zavest nam pomaga, da postanemo odgovorni za vsako
svoje dejanje.
Prilika o talentih nas vsekakor kliče k osebni odgovornosti in k zvestobi, ki
postane tudi zmožnost, da se neprenehoma znova podamo na pot po novih
poteh, ne da bi “zakopali talent”, se pravi darove, ki nam jih je Bog zaupal,
in za katere mu bo treba dati obračun (papež Frančišek, 19. 11. 2017).

OBVESTILA
 4. SVETOVNI DAN UBOGIH, nedelja 15. 11. Geslo: »Ponudi svojo roko
siromaku«. Iz poslanice svetega očeta Frančiška za ta dan: »Molitev k Bogu
in solidarnost z ubogimi in trpečimi sta neločljivi.« Skrb za uboge »ne more biti
odvisna od časa, ki ga imamo na razpolago.« Da bi bili v oporo ubogim,
moramo najprej sami »živeti evangeljsko uboštvo.« Ko ponudimo roko, v sebi
odkrijemo »sposobnost za dejanja, ki življenju dajejo smisel.« Sedaj je
»ugoden čas«, ko odkrijemo, »da potrebujemo drug drugega.« »Ponujeno
roko lahko vedno obogati nasmeh.« Mati Božja je »Mati ubogih.« - V
Portorožu, ob Koprski cesti, je kip Matere ali Device ubogih. Radi kdaj tja
poromajmo in Mariji zaupajmo materialna in duhovna uboštva mnogih.
 TEDEN ZAPOROV poteka od 15. do 21. novembra pod geslom: »Združeni v
zapori«. Združeni v molitvi. Za vse, ki so še naprej v zapori, ki živijo z
omejitvami svobode, v strahu, tesnobi, jezi, nemoči ali brezupu. Zato skupaj
molimo, skupaj delujmo in si povejmo: TI NISI SAM/A!
 TEDEN KARITAS je od 23. do 29. 11. Nagovarjal nas bo z geslom »Slišim te.«
Dobrodelni koncert za družine v stiski KLIC DOBROTE bo v sredo 25. 11. ob
20:00 na RTV Slovenija.
 V DRUGEM VALU KORONAVIRUSA navodila slovenskih škofov 13. 11.:

Verouk:i od doma po spletu.




Sveta maša: po ustaljenem urniku, a brez Božjega ljudstva
Zasebna molitev v cerkvi: cerkev v Portorožu je odprta vsak dan ves dan. – Radi
prihajajmo k Jezusu – morda med sprehodom , a le posamično ali družine.
Sveto obhajilo izven maše: v času pol ure pred mašo in po njej - kot posamezniki
ali družine! (in tudi po dogovoru).
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.
Okrepimo molitev. V družini molimo rožni venec. Tudi kot prošnjo k Mariji, Zdravju
bolnikov, za čim prejšnji konec epidemije.
POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE moremo letos podarjati skoz ves mesec
november. Izkoristimo to možnost (spoved, obhajilo, molitev, obisk pokopališča).

NAŠI RAJNI. 9. 11. Je odšla v večni dom nebeškega Očeta 66-letna Bruna
Novaković roj. Stefe, Obala 109, Lucija. Gospod, daj ji večni pokoj in
domačim potrebno tolažbo.

