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KAKŠEN PASTIR!
KAKO BI GA LE MOGLI ZAPUSTITI?!

Tvit papeža Frančiška
Gospod življenja hoče, da smo polni življenja in nam podarja
skrivnost življenja: življenje imamo samo, če ga podarjamo. -

Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della
vita: la si possiede solo donandola (23. 4. 2021).

Polnost življenja in veselja najdemo, ko podarjamo sebe za evangelij
in za brate, z odprtostjo, sprejemanjem in dobrohotnostjo (22. 4.).
Ne opustimo preprostih molitev, ki smo se jih naučili kot otroci v
svoji družini in jih ohranjamo v spominu in v srcu. To so zanesljive poti za
dostop do Očetovega srca (21. 4.).
Bog ne odneha. Zelo si mu pri srcu prav ti, ki še ne poznaš lepote
njegove ljubezni, ti, ki še nisi sprejel Jezusa v središče svojega življenja, ti,
ki še ne zmoreš premagati svojega greha (19. 4.).
Samo Jezusova ljubezen spremeni življenje, ozdravi najgloblje rane,
osvobaja iz začaranih krogov nepotešenosti, jeze in pritoževanja (17. 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

»Dobri pastir
da svoje življenje
za ovce.«
(Jn 10, 11-18)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. velikonočna nedelja
V današnjem evangeliju Jezus pravi: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir
da življenje za svoje ovce«. Ta Jezusova predstavitev sebe se ne more
zmanjšati zgolj na čustveno podobo, ne da bi imela konkretni učinek! Jezus
ozdravlja s tem, da je pastir, ki da življenje. Ko da svoje življenje za nas,
vsakomur pravi: “Tvoje življenje je toliko vredno zame, da dam vsega sebe
za njegovo rešitev.” Prav s tem dati svoje življenje postane Dobri pastir v
pravem pomenu besede, tisti, ki ozdravi, tisti, ki nam omogoči, da živimo
lepo in plodonosno življenje.
Drugi del istega evangeljskega odlomka nam pove, pod kakšnimi
pogoji nas Jezus more ozdraviti in napraviti naše življenje veselo in
rodovitno: »Jaz sem dobri pastir – pravi Jezus – poznam svoje ovce in moje
ovce poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta«. Jezus ne
govori o razumskem poznavanju, ne, pač pa o osebnem odnosu, o posebni
ljubezni, o medsebojni nežnosti, ki je odraz istega osebnega odnosa v
ljubezni med Njim in Očetom. To je tista drža, po kateri se uresničuje živ
odnos z Jezusom: dovoliti, da nas On pozna. Ne zapreti se vase, odpreti se
Gospodu, da me on pozna. On je pozoren na vsakogar med nami, v globino
pozna naše srce: pozna naše prednosti in naše napake, načrte, ki smo jih
uresničili, upe, ki so šli po vodi. A sprejema nas takšne, kakršni smo, tudi z
našimi grehi, da nas ozdravi, da nam odpusti, vodi nas z ljubeznijo, da bi
zmogli prehoditi tudi nevarna pota, ne da bi zgrešili smer. Spremlja nas On.
Z naše strani pa smo poklicani, da spoznamo Jezusa. To zahteva
srečanje z Njim, srečanje, ki bo vzbudilo željo, da mu sledimo tako, da
zapustimo držo, ki postavlja sebe v središče, da bi stopili na nova pota, ki jih
je pokazal sam Kristus in se odpirajo v široka obzorja. Ko se po naših
skupnostih ohladi želja, da bi živeli v povezanosti z Jezusom, da bi poslušali
njegov glas in mu zvesto sledili, je neizogibno, da prevladajo drugi načini
mišljenja in življenja, ki niso skladni z evangelijem.
Naj nam Marija, naša Mati pomaga, da v nas dozori vse močnejša
povezanost z Jezusom. Odpre naj nas za Jezusa, da bo vstopil v nas. Bolj
močno vez: On je vstal od mrtvih. Tako mu lahko sledimo vse življenje. Naj
na ta svetovni dan molitve za poklice Marija posreduje, da bodo mnogi
velikodušno in vztrajno odgovorili Gospodu, ki vabi, naj zapustijo vse za
njegovo Kraljestvo (papež Frančišek, 22. 4. 2018).

OBVESTILA




NEDELJA JEZUSA DOBREGA PASTIRJA – SVETOVNI DAN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE. Papež Frančišek je v letu svetega Jožefa za ta
dan napisal poslanico z naslovom Sveti Jožef – vzornik poklicanosti s
tremi poudarki: sanje, služenje, zvestoba, ki veljajo za vsakega od nas. Ne
utrudimo se priporočati svetemu Jožefu tudi nove duhovne poklice.
PRED SVETO BIRMO 16. 5. v župniji Sečovlje. Tudi kot župnija se
pripravljajmo na ta praznik skupaj z mladimi in njihovimi družinami. Sledimo
zgledu apostolov. Ti so pred »svojo birmo« vneto in veselo živeli z
vstalim Jezusom. Zato se vsak dan srečujmo z Jezusom v bližnjem, v sebi
(pri molitvi), v življenju Božje besede, v sodelovanju pri nedeljski maši in v
medsebojni ljubezni z Jezusom med nami. Radi molimo za naše 4
birmance.



ŠMARNICE BODO: v Luciji vsak dan ob 19.00, v Portorožu vsak dan ob 18.00. Z
veseljem si rezervirajmo vsak večer tisto urico ob naši nebeški Mami Mariji. Gotovo
nam »ne bo ostala dolžna«, ampak bo nas in naše drage napolnila z mnogimi
darovi, ki so nam potrebni za navdušeno hojo za njenim Sinom Jezusom.



V ČASU PANDEMIJE NAJ BODO GOTOVO TUDI ŠMARNICE »PRI NAS
DOMA«: Pred Marijino podobo skupaj zmolimo litanije matere Božje in
zapojemo kakšno Marijino pesem. Papež Frančišek nas vabi, naj vsak dan
v maju molimo rožni venec za konec epidemije.











SV. JOŽEF DELAVEC – 1. MAJ praznujemo v soboto. Sveti maši sta: ob 9.30 v
Luciji in ob 18.00 v Portorožu. Naj »Steber družin« posreduje za naše družine, da
se v njih ne bi nikoli zamajala ljubezen, edinost in zvestoba. Naj Tolažnik nesrečnih
in Upanje bolnikov izprosi skorajšnji konec epidemije.
ZADNJA NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE: Sedaj je lahko v cerkvi ljudsko petje,
pri maši v Luciji 10 navzočih. Prvo priporočilo škofov pa je: Vsi duhovniki in
verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije.
PRIPRAVA NA ZAKON - v živo, če bo mogoče, drugače po Zoomu, dva
vikenda, 14.-15.- 16. in 21.-22.-23. maja ob 20h. Nujno so potrebne
prijave do 10. maja na mail: ervin.mozetic@gmail.com
POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI prizadetim v epidemiji, brezposelnim in
starejšim ljudem v stiski v Sloveniji. Z našo pomočjo je Slovenska karitas lani
pomagala 91.000 osebam.
NAŠI RAJNI. 19. 4. je odšel v večni Očetov dom 90-leten Kazimir Pines,
Garibaldijeva 9, Lucija, in 20. 4. 92-letna Emilija Flego roj. Vodopija, Kampolin
29, Lucija. Gospod, daj jima večni pokoj in domačim potrebno tolažbo.

