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Tvit papeža Frančiška
V postnem času razločujemo, kam je usmerjeno srce.
Vprašajmo se: kam me pelje krmar mojega življenja: k Bogu ali k
mojemu jazu? – La quaresima e' discernere dove e' orientato il cuore.
Proviamo a chiederci: dove mi porta il navigatore della mia vita, verso Dio
o verso il mio io? (13. 3. 2021).
Ko v zakramentu sprave prejmemo odpuščanje, postanemo
razširjevalci odpuščanja. Ko ga sami prejmemo, ga moremo ponuditi v
skrbnem dialogu in v ravnanju, ki prinaša tolažbo tistemu, ki je ranjen (12. 3).
Opogumljam vas, da daste prostor Božji besedi, zakramentom,
postu in molitvi, da tako prenovimo naš odnos z Bogom, s seboj in bližnjim
(12. 3.).
Začetek vrnitve k Bogu je v tem, ko priznamo, da Ga potrebujemo,
da potrebujemo usmiljenje. To je prava pot, pot ponižnosti (12. 3.).
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

letnik XLIV.
številka 16.

4. POSTNA NEDELJA
14. marec – 21. marec 2021

BOG TUDI NAS POŠILJA REŠEVAT VSE
»Bog svojega Sina
ni poslal na svet,
da bi svet sodil,
ampak da bi se svet
po njem rešil.«
(Jn 3,14-21)

Sveti Jožef,
usmiljeni oče,
prosi za nas

TVOJA BESEDA – LUČ NAMOJI POTI (Ps 119)
*

4. postna nedelja
Na to nedeljo, ki se imenuje “laetare ”, kar pomeni “veseli se”: Veselite in
radujte se, vi, ki ste bili žalostni.« Tako se danes začenja maša. Razlog je
velika ljubezen Boga do človeštva, kakor nam pravi današnji evangelij:
»Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da
vsakdo, ki vanj veruje, ne bo pogubljen, ampak bo imel večno življenje«. Te
besede, ki jih je Jezus izrekel v pogovoru z Nikodemom, povzemajo
vsebino, ki je v središču krščanskega oznanila: tudi takrat, ko stanje izgleda
obupno, Bog posreduje s tem, da človeku nudi rešenje in radost. Bog
namreč ne stoji ob strani, ampak vstopa v zgodovino človeštva, “vmeša” se
v naše življenje, vstopi, da ga poživi s svojo milostjo in ga reši.
Povabljeni smo, da prisluhnemo temu oznanilu s tem, da zavrnemo
skušnjavo, da bi sebe imeli za sigurne, da bi hoteli živeti brez Boga,
zahtevajoč popolno svobodo od Njega in njegove Besede.
In mi imamo resnično in veliko upanje v Boga Očeta, ki je bogat v
usmiljenju, ki nam je podaril lastnega Sina, da nas reši. In to je naša radost.
Imamo tudi žalosti, a če smo pravi kristjani, je tu upanje, ki je majhno
veselje, ki pa raste in daje gotovost. Ne smemo izgubiti poguma, ko vidimo
lastne omejenosti, lastne grehe, slabosti: Bog je tu blizu, Jezus je na križu,
da nas ozdravi. To je Božja ljubezen. Poglejmo Križanega in v sebi recimo:
“Bog me ljubi.” Res je, tu so omejenosti, te slabosti, ti grehi, a On je večji
od omejenosti in slabosti in grehov. Ne pozabite tega: Bog je večji od naših
slabosti, od naše nezvestobe, od naših grehov. In primimo Gospoda za roko,
poglejmo na Križanega in pojdimo naprej (papež Frančišek, 11. 3. 2018).
Sv. Jožef
Poslanstvo sv. Jožefa je zagotovo enkratno in neponovljivo, ker je absolutno
enkraten Jezus. In vendarle je v svojem varovanju Jezusa, vzgoji za rast v starosti,
modrosti in milosti, vzor za vsakega vzgojitelja, predvsem za vsakega očeta. Sv.
Jožef je vzor vzgojitelja in očeta. Izročam torej v njegovo varstvo vse starše,
duhovnike – ki so očetje – in tiste, ki imajo vzgojno nalogo v Cerkvi in družbi. Na
poseben način hočem pozdraviti danes, ko je dan očetov, vse starše, vse očete. Iz
srca jih pozdravljam!
Za vas prosim milosti, da bi vedno bili blizu vašim otrokom in jih pustili rasti.
Potrebujejo vas, vašo prisotnost, vašo bližino, vašo ljubezen. Bodite zanje kot sv.
Jožef: varuhi njihove rasti v starosti, modrosti in milosti. Naj vas sv. Jožef
blagoslovi in vas spremlja (19. 3. 2014).

OBVESTILA

 PAPEŠKA NEDELJA. BOGU HVALA ZA SVETEGA OČETA FRANČIŠKA.
 DEVETDNEVNICO K SV. JOŽEFU za gradnjo nove cerkve v Luciji zaključujemo v
četrtek 18. 3. ped praznikom sv. Jožefa. . Devetdnevnico lahko opravljamo tudi
doma, vsaj z vzklikom: Sveti Jožef, zaščitnik svete Cerkve, prosi za nas
 PRAZNIK SV. JOŽEFA praznujemo v petek 19. 3. Sv. maši: ob 18.00 v Portorožu, ob
19.00 v Luciji (pred mašo je križev pot). Ta dan pridemo k maši tudi s posebno
ljubeznijo do naših dobrih očetov, da molimo zanje, da bi po vzoru in priprošnji
svetega Jožefa zavzeto, z veseljem in odgovorno izvrševali veliko poslanstvo, ki jim
ga Bog zaupa v naših družinah.
 TEDEN DRUŽINE obhajamo od 19. do 26. 3. - 19. marca se začne leto družine
Odprtje ob 20. uri je s prenosom https://www.facebook.com/svjozef.si/live

 POSTNA ZNAMENJA V DRUŽINI. Križ. Gotovo visi kje na steni. Damo ga na
mizo in ob njem molimo. Sveče (5 – kot 5 Jezusovih ran) v obliki križa. Ob
molitvi jih prižgemo kot v adventu: vsak teden eno več. Papež Frančišek nas
vabi: Poglejmo Križanega in recimo: “Bog me ljubi. Bog nas ljubi.”
 VELIKONOČNA SPOVED. Pred mašo, po njej in po dogovoru. Za dan in uro se
lahko dogovorimo po telefonu. Lepo je, ko pride skupaj k spovedi vsa družina.
 16. RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE od 21. do 27. 3. »Bili so skupaj.« S
svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo
sodelovali: koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s. Marina Štremfelj,
Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. dr. Igor Salmič. V kratkih govorih,
svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in
laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer
med 22. in 24. uro. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob
19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer.

POST 2021
NAJ NAM BO BOŽJA BESEDA, posebno nedeljska, GLAVNI VODNIK V POSTNEM
ČASU. Doma skupaj preberemo nedeljski evangelij in si povemo, kako ga živimo.
 OLJČNA AKCIJA je od ponedeljka 15. 3. do srede 17. 3. Kot prejšnja leta vabljeni k
sodelovanju in pripravi oljčnih vejic za Mariborsko škofijo. Vabljeni še novi delavci.
Oljčen veje pripeljite k župnišču v Ulico borcev NOB 33.
 NAŠI RAJNI. Potem ko sta na zemlji prestala hud križev pot bolezni, sta odšla v večni
dom ljubljenega nebeškega Očeta 7. 3. 49-letni Aleksander (Sandro) Čendak,
Istrskega odreda 13, Lucija, in 8. 3. 67-letna Vesna Karmen Barrile roj. Ibrišević,
Fazanska 6, Lucija. Gospod, daj jim večno velikonočno veselje in domačim tolažbo

Pozdravljen, Odrešenikov varuh
in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;
vate je Marija položila svoje zaupanje;
s teboj je Kristus postal človek.
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Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži očetovski,
vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum,
ter brani nas vsakega zla. Amen.
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Častitljivi očak sv. Jožef,
čigar moč zna nemogoče spremeniti v mogoče,
pridi mi na pomoč v teh trenutkih stiske in težav.
Pod svoje varstvo sprejmi zelo hude in težavne razmere,
ki ti jih zaupam, da se bodo srečno razrešile.
Moj ljubljeni oče, vse svoje zaupanje polagam vate.
Naj ne govorijo, da sem te klical zaman,
in ker pri Jezusu in Mariji moreš vse,
pokaži mi, da je tvoja dobrota tako velika kakor tvoja moč.
Amen.
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