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OSTANIMO V KRISTUSU,
DA BI BILI LJUBEZEN

Tvit papeža Frančiška
V maju dvigamo pogled k Božji Materi, ki je tolažba in
gotovo upanje. Skupaj molimo rožni venec, da bi se skupaj
srečevali s preizkušnjami tega časa in bi bili še bolj zedinjeni kot duhovna
družina (1. 5. 2021).
V vsakdanjem življenju lahko najdemo Vstalega v obrazu bratov, predvsem v ubogih in zapostavljenih. Začudili se bomo, kako se Božja veličina
razodeva v majhnosti, kako Božja lepota žari v preprostih in ubogih (27.4.).
Krščanska pot se začne z milostjo, ko se nas Bog usmili. Samo, če
sprejmemo Božjo ljubezen, bomo mogli svetu dati nekaj novega (28. 4.).
Ni strani v evangeliju, kjer ne bi bilo prostora za nas. Za nas kristjane
je meditacije način srečanja z Jezusom. In tako, samo tako spet najdemo
sami sebe. - Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per
noi. Meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare Gesù. E
così, solo così, di ritrovare noi stessi (28. 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

»Jaz sem trta,
vi mladike.
Kdor ostane v meni
in jaz v njem,
rodi obilo sadu.«
(Jn 15, 1-8)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

5. velikonočna nedelja
Božja beseda na peto velikonočno nedeljo kaže pot in pogoje, da bi bili
občestvo vstalega Gospoda. Jezus se predstavi kot vinska trta in nas vabi,
naj ostanemo povezani z Njim, da bi obrodili mnogo sadu. Trta je rastlina,
ki je popolnoma eno z mladikami; in mladike so rodovitne le v kolikor so
povezane s trto. Ta odnos je skrivnost krščanskega življenja in evangelist
Janez to izrazi z glagolom “ostati”. “Ostanite v meni”, pravi Gospod.
Gre za to, da bi zbrali pogum in stopili ven iz sebe, iz svojih udobnosti,
iz svojih utesnjenih in zavarovanih prostorov, da bi se srečali na odprtem
morju potreb drugih in globoko zadihali s svojim krščanskim pričevanjem v
svetu. Ta pogum izhoda iz sebe in srečevanja s potrebami drugih se poraja
iz vere v vstalega Gospoda in iz gotovosti, da njegov Duh spremlja našo
zgodovino. Eden od najbolj zrelih sadov, ki prihaja iz povezanosti s
Kristusom, je namreč zavzetost v ljubezni do bližnjega, s tem da ljubimo
brate z odpovedjo sebi vse do zadnjih posledic, kakor nas je Jezus ljubil.
Dinamika ljubezni vernika ni sad nekih strategij, ne rojeva se iz zunanjih
pobud, iz socialnih ali ideoloških ustanov, marveč se rojeva iz srečanja z
Jezusom in s tem, da ostanemo v Jezusu. On je za nas trta, iz katere črpamo
limfo, to je “življenje”, da bi ponesli v družbo drugačen način življenja in
podarjanja, kar postavi na prvo mesto tiste, ki so zadnji.
Ko smo tesno povezani z Gospodom, kakor so tesno med seboj
povezane trta in mladike, postanemo zmožni prinašati sadove novega
življenja, usmiljenja, pravičnosti in miru, ki izhajajo iz Vstalega Gospoda.
Namreč to, kar delajo svetniki, tisti, ki so živeli v polnosti krščansko
življenje in pričevanje ljubezni, ker so bili resnične mladike na Gospodovi
trti. A da postanemo sveti, ni treba biti škofje, duhovniki ali redovniki. Vsi
mi, prav vsi smo poklicani, da postanemo sveti s tem, da živimo v ljubezni
in da vsakdo daje svoje pričevanje pri vsakdanjih opravilih tam, kjer se
nahaja. Vsi mi smo poklicani, da postanemo sveti; moramo biti sveti s tem
bogastvom, ki ga prejemamo od vstalega Gospoda. Vsaka dejavnost – delo
in počitek, življenje v družini in v družbi, odgovorno delo v politiki, kulturi
in gospodarstvu – vsaka dejavnost, naj bo majhna ali velika, če jo živimo
združeni z Jezusom in v vzdušju ljubezni in služenja, je priložnost, da v
polnosti živimo krst in evangeljsko svetost (papež Frančišek, 29. 4. 2018).

OBVESTILA
 ŠMARNICE SO: - v cerkvi vsak dan v Portorožu ob 18.00 in v Luciji ob 19.00.
Šmarnično branje ima naslov: Rednik Sina Božjega. V letu, ki je posvečeno
svetemu Jožefu, se želimo bolj približati tistemu, ki je bil Mariji najbližji v
izpolnjevanju velikega Božjega načrta: v sprejetju Odrešenika na svet.
Papež Frančišek nas prosi, naj v maju z rožnim vencem izprosimo konec
pandemije. Vsak dan v maju bo ob 18:00 prenos te molitve iz velikih Marijinih
svetišč po svetu. Pridružimo se tej prošnji, posebno v cerkvi Rožnovenske
Matere Božje v Portorožu. Rožni venec molimo tudi kjerkoli med dnevom.
Mesec maj spremenimo v najlepši mesec, ko svoje življenje in delo vsak dan
izročamo v dar Mariji in ji priporočamo vse, ki jih srečujemo.
 V ČASU PANDEMIJE NAJ BODO GOTOVO TUDI ŠMARNICE »PRI NAS
DOMA«: Pred Marijino podobo skupaj zmolimo litanije matere Božje,
predvsem pa rožni venec in zapojemo kakšno Marijino pesem.
 VEROUK. Po kratkem premoru zaradi prvomajskih počitniških dni se z
navdušenjem podamo k srečanjem zadnjega obdobja veroučnega leta, a še
vedno prek zooma in mailov, ob nedeljah pa k sv. maši.
 PRED SVETO BIRMO 16. 5. pri svetem Jerneju 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,
posebno od petka 7. 5. v devetdnevnici k Sv. Duhu.
 TRIJE POMEMBNI DNEVI V PRVEM TEDNU MESECA:
+ četrtek pred prvim petkom: molitev za duhovne poklice
+ prvi petek: češčenje in zadoščevanje Jezusovemu Srcu, obisk starejših
+ prva sobota: češčenje in zadoščevanje Marijinemu brezmadežnemu Srcu
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. 25. 4. je odšel v večni Očetov dom 70-letni Vjeko Ivanišević,
Sončna pot 38, Portorož. Gospod, daj mu večni pokoj in domačim tolažbo.

