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5. POSTNA NEDELJA
3. april – 10. april 2022

USMILJENJE ODPIRA NOVO POT

Tvit papeža Frančiška
Če je molitev prava, se nujno spremeni v dobrodelnost. In dobrodelnost nas reši najhujše sužnosti,
sužnosti nas samih. Dobrodelnost v postu nas privede k bistvenemu, k
notranjemu veselju, ki izhaja iz dajanja (31. 3. 2022).
Stari ljudje lahko učijo mlade rodove, kako zaupati v Boga, kako biti
usmiljeni in goreče moliti ne le v mirnih, ampak predvsem v težkih časih
(30. 3.).
Prosimo skupaj Kraljico miru in se ne utrudimo. Njej smo posvetili
človeštvo in posebno Rusijo in Ukrajino, z veliko in močno
soudeleženostjo, za kar se vsem zahvaljujem (29. 3.).
Vsak dan vojne poslabša stanje za nas vse. Zato obnavljam svoj poziv:
dovolj, ustaviti se, naj utihne orožje, resno se dogovajajte o miru - Ogni
giorno di guerra peggiora la situazione per tutti. Perciò rinnovo
il mio appello: basta, ci si fermi, tacciano le armi, si tratti
seriamente per la pace (27. 3.).

»Te ni
nihče obsodil?
Tudi jaz
te ne obsojam.
Pojdi
in odslej
ne greši več!«
(Jn 8,1- 11)

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

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)
5. postna nedelja

Bogoslužje predstavi dogodek prešuštne žene. V njem sta si nasprotujoči
dve drži: tista, ki jo imajo pismouki in farizeji na eni strani, in Jezusova na
drugi. Prvi hočejo obsoditi ženo, ker se čutijo varuhe postave in njenega
zvestega izpolnjevanja. Jezus pa jo hoče rešiti, ker on pooseblja Božje
usmiljenje, ki z odpuščanjem odrešuje in s spravo prenavlja.
Jezusovi sogovorniki so zaprti v zanke legalizma in hočejo zajeti
Božjega Sina v perspektivo sodbe in obsodbe. Toda on ni prišel na svet, da
bi sodil in obsodil, marveč, da bi rešil in dal ljudem novo življenje. Jezus
ostane najprej za trenutek tiho, nato se skloni in s prstom piše po tleh, kot bi
hotel spomniti, da edini Zakonodajalec in Sodnik je Bog, ki je napisal
postavo na kamen. Nato reče: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže
kamen vanjo«. S tem se Jezus sklicuje na vest tistih mož: oni so se čutili, da
so “zagovorniki pravičnosti”, on pa jih opozori na zavest svojega stanja
grešnih ljudi, vsled česa si ne morejo lastiti pravice nad življenjem ali smrtjo
nekoga, ki jim je podoben. Zatem so vsi drug za drugim, začenši od
najstarejših – se pravi tisti, ki so bolj izkušeni v svoji bedi – odšli in se s tem
odrekli kamnanju tiste žene. Ta prizor vabi tudi vsakega izmed nas, naj se
zavemo, da smo grešniki, in spustimo iz rok kamne blatenja in obsodbe ter
obrekovanja, ki bi jih včasih hoteli vreči v druge. Ko grdo govorimo o
drugih, mečemo kamne, smo kakor tile.
Na koncu ostaneta samo Jezus in žena, tam v sredi: »beda in usmiljenje«.
Jezus je edini brez krivde, edini, ki bi lahko vrgel kamen v njo, a tega ne
stori, ker Bog “noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi”. Jezus
odslovi ženo čudovitimi besedami: »Pojdi in odslej ne greši več!«. S tem
pred njo odpre novo pot, ki jo je ustvarilo usmiljenje, pot, ki od nje zahteva,
da se potrudi, da ne bo več grešila. To povabilo velja za slehernega izmed
nas. Ko nam Jezus odpusti, nam vedno odpira novo pot, da bi šli naprej. V
tem postnem času smo poklicani, da se priznamo za grešnike in zaprosimo
Boga odpuščanje. In s tem ko nas odpuščanje spravi in nam podarja mir,
nam daje nalogo, da začnemo prenovljeno zgodbo. Vsako resnično
spreobrnjenje je usmerjeno v novo prihodnost, v novo življenje, v lepo
življenje, življenje, ki je prosto greha, v velikodušno življenje. Ne bojmo se
prositi Jezusa odpuščanje, ker nam on odpira pot v to novo življenje.
(papež Frančišek, 7. 4. 2019)

OZNANILA


17. RADIJSKI MISIJON na RADIU OGNJIŠČE – HODIMO SKUPAJ od 3. do 9. aprila
2022. - Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer
med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer
ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.

 Z DRUŽINAMI PRVOOBHAJANCEV se pripravljamo na njihov veliki praznik, ko bo v
zakramentu sprave sedem otrok prvič doživelo objem usmiljenega nebeškega Očeta: v
četrtek 7. aprila ob 16:30. Zato tudi mi vsak večer pogledamo v svoje srce
(izpraševanje vesti) in zmolimo kesanje.
 CVETNA NEDELJA. Bogoslužje v Luciji ob 9:30 in v Portorožu ob 11:00 se prične z
blagoslovom oljk pred cerkvijo in s procesijo
 TEDEN SPRAVE z Bogom, bližnjimi in s seboj, VELIKONOČNA SPOVED.
Veroučenci pri veroučni uri. Ostali pred mašo in po njej. Še posebno:

V Portorožu: v soboto 9. 4. od 17:30 g. Matjaž Kravos. V nedeljo 10. 4. od 17:30
p. Janez. V Luciji: v ponedeljek 11. 4. od 18:00 g. Matjaž Kravos, v petek (15. 4.)
ob 18:30 in v soboto (16. 4.) ob 18:30 p. Roman. Domači župnik je na razpolago
za spoved pred vsako mašo in po njej in po dogovoru.
V Kopru v stolnici je
spovedovanje vsak dan od 8:30 in od 18:30, v petek 12. 4. je spovedovanje ves
dan od 7:00 do 20:00. Koper sv. Ana: od 17:30 dalje. V Piranu pri minoritih: ob
maši zjutraj ob 8:00. - Papež Frančišek: »Jaz se želim spraviti z Gospodom,
želim, da me On objame, da me moj Očka objame.« Že načrtujem tisti trenutek v
sveti spovedi, v zakramentu sprave.






OBISK STAREJŠIH, KI NE MOREJO V CERKEV. Vsak dan po dogovoru.
KRIŽEV POT. 3. 4.:Koper – Sv. Ana ob 17:00; sobota pred oljčno nedeljo 9. 4.: Piran
ob 17:00.
OLJČNA AKCIJA. Iskrena hvala vsem, ki ste v ponedeljek, torek in sredo z vsem
navdušenjem pripravili 16.000 oljčnih vejic. Naj bo tudi z njihovo pomočjo po mnogih
župnijah slavljen Jezus na cvetno nedeljo in vse leto!.
POST 2022. Potrudimo se, da zadnja dva postna tedna spremenimo v zavzet

»finiš« priprave na veliko noč: molitev (tudi rožni venec za mir v Ukrajini),
dobrodelnost za begunce in obisk potrebnih), odpoved.

