GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 20. 03. 3. POSTNA – TIHA
NEDELJA
P. 21. 03. Nikolaj iz Flue
T. 22. 03. Lea
S. 23. 03

Turibij

Č. 24. 03. Katarina Švedska
P. 25. 03.
S. 26. 03.

GOSPODOVO
OZNANJENJE
Larisa (Lara)

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Ermenegildo Sain
Miro Krigl in Ivan in Jožefa

18.00

Jože Drofenik, 30. dan

8.00

Anica in Polde Bergelj

Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

19.00

za župniji

Rozina Nussdorfer, 30. dan

18.00

Jurij Kolarič in za zdravje
/Jureta
Gonđa Šahini
za Božje in Marijino varstvo
Marija Hrvatin, osmina

9.30
11.00
18.00

Franc Marija in Alojz
za župniji
/Štemberger
v dober namen

18.00

letnik XLV.
številka 17.

20. marec – 27. marec 2022

Z BOŽJO POMOČJO ZAČNEM ZNOVA

Drugod

N. 27. 03. 4. POSTNA
NEDELJA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Postni čas nam podarja Gospod, da bi ponovno zaživeli,
da bi skrbeli za svojo notranjost in da bi šli proti veliki noči,
proti tistemu, kar ne mine, proti povračilu pri Očetu (18. 3.).
Postni čas je ugoden čas, da iščemo potrebne in se
jim ne izogibamo, da pokličemo tiste, ki želijo, da jih poslušamo in jim
rečemo dobro besedo in jih ne prezremo, da obiščemo tiste, ki trpijo v
osamljenosti in jih ne zapustimo (15. 3.).
Dragi brate in sestre, v bolečini te vojne vsi skupaj molimo in prosimo
Gospoda za odpuščanje in za mir. – Cari fratelli e sorelle, nel dolore di
questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il
perdono e chiedendo la pace (16. 3.).
Spričo barbarstev ubijanja otrok, nedolžnega nemočnega civilnega
prebivalstva strateški razlogi ne vzdržijo. Predno mesta postanejo pokopališča je treba narediti samo eno: prenehati nesprejemljivo oboroženo
agresijo (13. 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

3. POSTNA NEDELJA

»Tri leta
je že,
kar hodim
iskat sad
na tej
smokvi….«
(Lk 13,1-9)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

3. postna nedelja
Evangelij te nedelje nam govori o Božjem usmiljenju in našem
spreobrnjenju. Jezus pripoveduje priliko o nerodovitni smokvi.
Gospodar predstavlja Boga Očeta in vinogradnik je podoba Jezusa,
medtem ko je smokev simbol brezbrižnega človeštva. Jezus posreduje pri
Očetu v prid človeštva – in to dela vedno – in ga prosi, naj počaka in nakloni
še nekaj časa, da bi v njem pognali sadeži ljubezni in pravičnosti. Smokev, ki
jo gospodar te prilike hoče izruvati, predstavlja nerodovitno življenje,
nezmožno darovanja, nezmožno delati dobro. Je simbol tistega, ki živi samo
zase, sit in v miru, zleknjen na lastno udobje, nezmožen, da obrne pogled in
srce k tistim, ki so ob njem in se nahajajo v trpljenju, bedi, neprilikah. Tej
drži sebičnosti in duhovne nerodovitnosti se zoperstavi vinogradnikova velika
ljubezen do smokve: spodbudi gospodarja, da počaka, da je potrpežljiv,
posveti ji svoj čas in svoje delo.
In ta vinogradnikova lastnost izraža usmiljenje Boga, ki nam pušča čas za
spreobrnjenje. Vsi imamo potrebo po spreobrnjenju, da napravimo korak
naprej, in Božje potrpljenje, njegovo usmiljenje nas pri tem spremlja. Kljub
nerodovitnosti, ki včasih zaznamuje naše življenje, je Bog potrpežljiv in nam
nudi možnost, da se spremenimo in napredujemo na poti dobrega. Toda
odlog, ki je dan v pričakovanju, da drevo končno obrodi sad, kaže tudi
nujnost po spreobrnjenju. Možnost za spreobrnjenje ni brez meja; zato jo je
treba takoj zagrabiti; sicer se lahko izgubi za vedno. V tem postu lahko
pomislimo: kaj moram storiti, da bi se bolj približal Gospodu, da se
spreobrnem, da “odrežem” tisto, kar ne gre? “Ne, ne, počakal bom na
naslednji post.” Ali boš še živ prihodnji post? Pomislimo danes, vsakdo naj
pomisli: kaj naj naredim spričo Božjega usmiljenja, ki me čaka in vedno
odpušča?
V postnem času nas Gospod vabi k spreobrnjenju. Vsakdo od nas se mora
čutiti nagovorjenega po tem klicu ter nekaj izboljšati v lastnem življenju, v
svojem načinu mišljenja, ravnanja in življenja v odnosu do bližnjega.
Istočasno pa moramo posnemati Božjo potrpežljivost, ki zaupa v zmožnost
vseh, da se lahko “realizirajo” in ponovno stopijo na pot. Bog je Oče, in ne
ugaša šibkega plamena, ampak spremlja in skrbi za tistega, ki je šibek, da bi
se okrepil in bi skupnosti dal svoj prispevek ljubezni. (papež Frančišek, 24. 3.
2019).

OBVESTILA



















TEDEN DRUŽINE, 19. – 25. 3. 2022. Geslo Družinska ljubezen: poklicanost
in pot k svetosti. Od 19. do 25. marca 2022 bomo lahko vsak dan od 20.00
do 20.20 ure preko spleta prisluhnili družinam iz vseh slovenskih škofij.
POSVETITEV RUSIJE IN UKRAJINE MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU
SRCU. To bo naredil sveti oče v petek 25. 3. ob 17:00 med spokornim
bogoslužjem v baziliki sv. Petra. Radi se mu pridružimo in se tudi sami znova
izročimo Mariji – posebno pri maši ob 18:00.
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI je v petek 25. 3. Ta dan je MATERINSKI
DAN.. – Iskrena voščila vsem staršem za vaša vzgojna prizadevanja, še
posebno v predajanju velikega zaklada vere vašim otrokom. Veselita se biti
oče, biti mama.
DAR STARŠEM – v bližini materinskega dne, v nedeljo 27. 3. k maši ob 11:00
vabljene družine. Otroci bodo staršem podarili prijetno darilo nekaj pesmi.
ROMANJE DRUŽIN NA SVETO GORO v letu družine in ob koncu tedna
družine: v soboto 26. 3.: od 9:00 dalje peš romanje s Prevala, ob 12:00 sv.
maša, ob 13:00 kosilo iz popotne torbe, ob 14:00 pričevanje zakoncev Sare in
Bojana Doljaka, program za otroke…
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. Je del našega spreobrnjenja v postnem času.
Priložnost je vsak dan pred sveto mašo in po njej.
OLJČNA AKCIJA. bo od ponedeljka 28. do srede 30. 3. Kot prejšnja leta
vabljeni k sodelovanju in pripravi oljčnih vejic za Mariborsko škofijo. Oljčne veje
pripeljite k župnišču v Ulico borcev NOB 33 – vsaj nekaj že v soboto 26. 3.
KRIŽEV POT za družine 20. 3. ob 15:00: Sv. Marko – Koper,
27. 3. Ob 15:00: Movraž . sv. Kvirik
- Molitev: ROŽNI VENEC v družini za mir v Ukrajini.
- Miloščina. Za potrebe beguncev iz Ukrajine in za lačne otroke v Etiopiji.
PREHOD NA POLETNI ČAS: s sobote na nedeljo (26.-27. 3.).
NAŠI RAJNI. 10. 3. je odšla v Očetov večni dom 92-letna Marija Hrvatin roj.
Šavron, Ladjedelniška reber 10, Portorož Ostanimo z njo povezani v molitvi.

