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4. NEDELJA MED LETOM
JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
30. januar – 06. februar 2022

BREZ JEZUSA NI SINODALNOSTI

Jože in družina Mahnič
za župniji

Tvit papeža Frančiška
Vztrajna molitev poraja postopno preobrazbo, nas
napravlja močne v obdobju stiske, podarja milost, da nas podpira Tisti,
ki nas ljubi in vedno ščiti (29. 1. 2022).
Vse naše bolečine so za Boga svete. Pred Bogom nismo neznanci ali
številke. Smo obrazi in srca. Pozna nas vsakega posebej, po imenu. Tutti i nostri dolori per Dio sono sacri. Davanti a Dio non siamo
degli sconosciuti, o dei numeri. Siamo volti e cuori, conosciuti ad
uno ad uno, per nome (27. 1.).

Gospod, podari nam pogum, da zamenjamo pot, da se spreobrnemo,
da sledimo tvoji volji in ne svojim ugodnostim; da gremo naprej skupaj, k
Tebi, ki s svojim Duhom hočeš iz nas narediti eno (25. 1.).
Božja beseda je svetilnik, ki vodi sinodalno pot, ki smo jo začeli v
vsej Cerkvi. Ko se trudimo pozorno in z razločevanjem poslušati drug
drugega, skupaj poslušamo Božjo besedo in Svetega Duha (23. 1.).
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

Čudili so se
besedam milosti,
ki so prihajale
iz njegovih ust:
»Ali ni to
Jožefov sin?«.
(Lk 4,21-30)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. nedelja med letom
Prejšnjo nedeljo nam je bogoslužje podalo dogodek v nazareški
shodnici, kjer Jezus razodene, da se besede iz preroka Izaija dogajajo
“danes”, v Njem. Jezus se predstavi kot tisti, ki izpolni poslanstvo odrešenja v
prid človeštva. Današnji evangelij je nadaljevanje tistega poročanja in nam
kaže začudenje njegovih rojakov, ko vidijo, da se nekdo iz njihovega kraja,
»Jožefov sin« ima za Kristusa, ki ga je poslal Oče.
S svojo zmožnostjo, da prodre v misli in srca, Jezus takoj razume, kaj si
mislijo njegovi rojaki. Smatrajo, da mora On, eden izmed njih, dokazati to
svojo čudno “domišljavost” s čudeži prav tu, v Nazaretu, kakor je storil v
bližnjih. A Jezus noče in ne more sprejeti te logike, ker ne odgovarja
Božjemu načrtu: Bog hoče vero, oni hočejo čudeže, znamenja; Bog hoče
rešiti vse, oni pa hočejo imeti Mesijo v lastno korist. In da bi razložil Božjo
logiko, Jezus spomni na zgled dveh velikih starih prerokov Elija in Elizeja, ki
ju je Bog poslal ozdravit in rešit ljudi, ki niso bili Hebrejci, pripadali so
drugim narodom, a so zaupali v njegovo besedo.
Spričo tega povabila, da odprejo svoja srca zastonjskosti in vesoljnosti
odrešenja, so se prebivalci Nazareta uprli in se temu pokazali celo nasprotni,
kar jih je privedlo do tega, da »so vstali in ga odvedli iz mesta na previs hriba,
da bi ga pahnili v prepad«. Prvotno začudenje se spremeni v napadalnost, v
upor proti njemu.
In ta evangelij nam pokaže, da se Jezusovo javno delovanje začne z
zavračanjem in pretnjo s smrtjo, za čuda prav s strani njegovih rojakov. Jezus
dobro ve, da se pri poslanstvu, ki mu ga je zaupal Oče, mora soočiti z
naporom, nasprotovanjem, preganjanjem in porazom. To je cena, ki jo tako
včeraj kot danes mora plačati resnično preroštvo. To kruto nasprotovanje pa
Jezusu ne jemlje poguma, ne ustavi njegove poti in ne plodnega preroškega
dela. On gre naprej po svoji poti z zaupanjem v Očetovo ljubezen.
Tudi danes ima svet potrebo, da v Gospodovih učencih vidi preroke, se
pravi pogumne ljudi, ki vztrajajo pri svojem odgovoru na krščanski poklic.
Ljudi, ki sledijo “pobudi” Svetega Duha, ki jih pošilja oznanjat upanje in
rešenje ubogim in zavrženim; ljudi, ki sledijo logiki vere in ne čudežev; ljudi,
ki se posvetijo služenju vsem, brez privilegijev in izključevanja. Skratka:
ljudi, ki se odprejo, da vase sprejmejo Očetovo voljo in jo zavzeto pričujejo
drugim.
papež Frančišek, 3.2.2019.

OBVESTILA
 OB SKLEPU MESECA VERSKEGA TISKA. Na srečanju katoliških novinarjev je papež
Frančišek odgovornima za tednik Družina povedal, da se spominja svojega obiska
Slovenije leta 1971 in da blagoslavlja vse nas in naša življenja.
 MAVRICA PRAZNUJE 50 LET. Izkoristimo to lepo revijo pri vzgoji naših otrok.
 Z DRUŽINAMI PRVOOBHAJANCEV v torek 1. 2. pri verouku odkrivamo razliko med
dobrim in zlom: DA, Oče – NE, Oče.
 BESEDA ŽIVLJENJA je v torek 1. 2. po maši v Portorožu.
 2. SEJA ŽPS je v petek 4. februarja ob 19:00.
 SVEČNICA, DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA. Sveti maši z blagoslovom sveč sta v
Portorožu in Luciji. – V Kopru ob 11:00 škof Jurij mašuje za redovnike in redovnice.

 PO JASLICAH JASLICE V NAS IN MED NAMI. Ko živimo pripravo na sinodo,
odnesimo v življenje spodbudo jaslic p. Wolfganga Koglerja v Portorožu. Vsi
na jaslicah živijo »sinodalno«: Sveta Trojica – izvir skupnosti,Sveta družina
(Jezus, Marija, Jožef) vedno skupaj na poti, v lepem in grdem; angeli – v zboru
in orkestru slavijo Boga in vabijo k jaslicam, da se tam učimo sinodalnosti;
ovce so v čredah – skupaj, trije kralji skupaj iščejo in najdejo Dete, njihovi
služabniki so enotni v češčenju Jezusa skupaj s svojimi gospodarji…
 BLAGOSLOV GRLA NA PRIPROŠNJO SVETEGA BLAŽA je v četrtek, 3. 2.
pri maši v Luciji.

 ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM. V Luciji je ob 18:00 češčenje Najsvetejšega. To
molitev še posebno namenimo za nove duhovne poklice.
 PRVI PETEK. V Portorožu in Luciji je pred mašo spovedovanje, da smo čim bliže
usmiljeni ljubezni Jezusovega srca. – Obisk bolnikov po domovih – dopoldne
 PRVA SOBOTA. Vedno znova se izročamo v varstvo Marijinega brezmadežnega srca
s prošnjo za ves slovenski narod. Po maši je češčenje Najsvetejšega v Portorožu.

 KATEHUMENAT – uvajanje odraslih v bogastvo vere. Povabite vaše sosede in
znance, da spoznajo bogastvo vere. Potrebno je, da se kandidati zglasijo pri
župniku.. Skupna srečanja se pričnejo v Kopru v soboto 5. 3. ob 19.00
(župnišče, Izolska vrata 24, za dijaškim domom).
 NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA vabijo na informativna dneva v
petek, 11. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 12. februarja ob 9h. Na
strani www.sgv.si bodo objavljene povezave za spletni obisk v živo in
ostale informacije.
 NAŠI RAJNI. V Očetov dom sta s telesno smrtjo odšla 21. 1. 85-letna Mariza
Salvestrini roj. Klun, Belokriška 33,, Portorož, in 25. 1. 77-letni Štefan Hladnić,
Kozinova 17, Lucija. Gospod, daj jima večni pokoj in domačim tolažbo.

