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BOŽJA BESEDA GRADI OBČESTVO

Tvit papeža Frančiška
Prosimo Gospoda za moč, da uganemo televizor in odpremo
Sveto pismo, da zapremo telefonček in odpremo evangelij. Ob tem bomo
začutili, da je Gospod blizu in da nam vliva pogum za življenjsko pot. Chiediamo al Signore la forza di spegnere la televisione e di aprire
la Bibbia; di chiudere il cellulare e di aprire il Vangelo. Ci farà
sentire il Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino della
vita (22. 1. 22).

Božja beseda nas približa Bogu. Vedno jo nosimo s seboj na kraj, kjer
jo vsak dan prebiramo. Tako bo med mnogimi besedami, ki prihajajo do
naših ušes, prišla do srca kakšna vrstica Božje besede (22. 1).
Moliti skupaj, drug za drugega, in delati skupaj v ljubezni, drug z
drugim, za ta svet, ki ga Bog tako zelo ljubi: to je najbol konkretna pot k
polni edinosti kristjanov (20. 1.).
Ljubezen spreminja: ko redne stvari delamo z ljubeznijo, te postanejo
izredne (17. 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

Jezus:
»Danes
se je to Pismo
izpolnilo tako,
kakor ste slišali.«
(Lk 1,1-4;
4,14-21)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

3. nedelja med letom - nedelja božje besede
Ker se je Sveto pismo porodilo iz občestva, ga je zato mogoče prav
razumeti le v občestvu, ki je v Svetem Duhu skupaj na poti (syn-hodos).
Cerkev, ki se razume kot sinodalno občestvo, je tako najprimernejši kraj za
branje in proučevanje Svetega pisma.
. Papež Frančišek pripisuje moč za gradnjo občestva Božji besedi:
»Božja beseda združuje verujoče in jih naredi za eno ljudstvo.« (Odprl jim
je um 4) Sveto pismo ima prav zaradi svojega izvora v navdihu Svetega
Duha bistveno občestveni značaj, zato se ne more nihče zgolj kot
posameznik dokopati do njegovega resničnega pomena, ampak mu je ta
razodet v dialogu, v sprejemanju in vključevanju drugega. Jezus svojih
učencev nikoli ni učil kot posameznike v sinagogah in učilnicah, ampak v
konkretnem življenju, ob jezeru, v čolnu, za mizo, kjer je z njimi jedel in pil
(Lk 5,29), lomil kruh in jim umival noge (Jn 13,5).
Prava molitev, branje in študij Svetega pisma je neke vrste proces
prepoznavanja posameznika kot dela občestva utelešene Besede, ki živi kot
Cerkev na poti – kot sinodalna Cerkev.
Božja beseda se dogaja v odnosih, zato Luka v svojem evangeliju
pogosto pripoveduje o srečanjih in skupnih obedih. V zaključku evangelija
se Vstali pridruži dvema učencema na poti v Emavs in se jima ob mizi
razodene (24,30).
Čeprav sta učenca Sveto pismo zelo dobro poznala, nista mogla v tem,
kar se je z Mesijem zgodilo v Jeruzalemu, prepoznati Božjih sledi, njegove
moči in uresničenja Pisem. Potrebno je bilo nekaj več. Oči so se jima odprle
šele, ko sta ga povabila k sebi za mizo, ko »je vzel kruh, ga blagoslovil,
razlomil in jima ga dal« (24,30). Takrat sta tudi spoznala, da morata besedo
z nekom deliti in da torej potrebujeta občestvo, da bi to besedo lahko res
dojela. Zato sta se vrnila v Jeruzalem k enajsterim, kjer so skupaj čakali na
Vstalega, ki »jim je odprl um, da so doumeli Pisma« (24,45). »Brez
Gospoda, ki nas vanj uvaja, je nemogoče doumeti Sveto pismo, prav tako pa
brez Svetega pisma ostane nedoumljivo tudi poslanstvo Jezusa in njegove
Cerkve v tem svetu.« (Odprl jim je um 1).
dr. Maksimiljan Matjaž, celjski škof

OBVESTILA


MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV. Sklenemo jo 25. 1.
Vendar z molitvijo in teženjem za edinost ne prenehamo. Še naprej vsak dan
uresničujmo geslo letošnje molitvene osmine, : »Videli smo, da je vzšla
njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). V težkih časih bolj
kot kdajkoli potrebujemo luč, ki sveti v temi. Kristjani oznanjamo, da se je ta
luč razodela v Jezusu Kristusu. – Poslanstvo kristjanov, posebno zedinjenih
kristjanov, je to, da smo znamenje – kakor zvezda – in vodimo človeštvo,
žejno Boga, ter ga pripeljemo h Kristusu.

NEDELJA BOŽJE BESEDE, 23. januar 2022, letos pod geslom: »Tudi ona
dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala
po lomljenju kruha.« (Lk 24,35).
Geslo, ki je že tretje leto zapored vzeto iz odlomka o emavških učencih,
predstavlja zadnjo in ključno stopnjo Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021
skupaj z emavškima učencema »odprli oči in spoznali Gospoda« (Lk 24,31),
smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je Božja pedagogika, ki učenca vabi,
da prestopi meje samozadostnosti individualizma in stopi v občestvo. Učenec
je povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot
oznanjevalca. Geslo prihajajoče nedelje Božje besedo bi tako lahko ubesedili
tudi s sloganom: Od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca.
Sodelavci Zavoda Biblično gibanje so pripravili različne oblike bogoslužja
Božje besede in druge spodbude za doživeto obhajanje te nedelje. Poiščimo
na spletni strani www.biblicnogibanje.si
 SVETOPISEMSKI MARATON. Neprekinjeno bomo brali Božjo besedo od 22. do


27. januarja 2022. –Povezava: Svetopisemski maraton | Glej, vse delam novo!
Prenosu branja Svetega pisma in pričevanjem ob 20:00 boste lahko 6 dni sledili v
živo preko Youtuba in po Zoom-u.

 KATEHUMENAT – UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO. V medžupnijski
skupini se prične v začetku marca v župnišču Kopru. Povabite vaše sosede in
znance, da spoznajo bogastvo vere. Potrebno je, da se kandidati zglasijo pri
domačem župniku in se pripravijo na skupna srečanja.
 NAŠI RAJNI. 15. 1. je s telesno smrtjo odšla v večni Očetov dom 94-letna
Danica Gomboc roj. Mahnič, Sončna pot 35, Portorož. Gospod, daj ji večni
pokoj in domačim tolažbo!

