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4. POSTNA NEDELJA
27. marec – 3. april 2022

DELEŽNI BOŽJE LJUBEZNI

Tvit papeža Frančiška
Posvetimo se brezmadežnemu Marijinemu srcu, da bi
se popolnoma dali na razpolago Božjim načrtom. Naj
Božja Mati danes prime za roko našo pot: naj jo vodi po strmih in napornih
stezah bratstva in dialoga na pot miru (25. 3. 2022).
Če hočemo, da se svet spremeni, se mora predvsem spremeniti naše
srce. Bog je spremenil zgodovino tako, da je potrkal na Marijino srce (25.
3.).
Samo božje odpuščanje izbriše zlo, razoroži mržnjo, povrne srcu mir.
Vrnimo se k Bogu, k njegovemu odpuščanju (25. 3.).
V tem pstnem času v molitvi glejmo Križanega: dopustimo, da nas
preplavi ganljiva Božja nežnost in položimo v njegove rane svoje rane in
rane sveta. - In questo tempo di quaresima preghiamo guardando il
Crocifisso: lasciamoci invadere dalla commovente tenerazza di Dio e
mettiamo nelle sue ferite quelle nostre e del mondo (21. 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

»Ta moj sin
je bil mrtev
in je oživel;
bil je izgubljen
in je najden.«
(Lk 15, 1-3.11-32)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. postna nedelja
»Ko je bil še zelo daleč, ga je njegov oče zagledal in zasmilil se mu je.
Oče je pritekel, ga objel in poljubil« (Lk 15,20).
S tem nas evangelij postavi v srce prilike, ki pokaže očetovo zadržanje,
ko zagleda, da se vrača njegov sin: pretresen vse do drobovja, ne čaka, da
dospe do doma, marveč ga preseneti, ko mu steče naproti. To je sin, ki ga je
čakal in si ga želel. Oče, ki je ganjen, ko ga vidi, da se vrača.
A to ni bil edini trenutek, ko se je oče spustil v tek. Njegovo veselje bi
ostalo nepopolno brez navzočnosti še drugega sina. Zato gre tudi njemu
naproti, da ga povabi, naj se udeleži praznovanja. A ta ne zmore prenesti
očetovega veselja in ne prizna vrnitve svojega brata: »ta tvoj sin«, reče. Zanj
je njegov brat še naprej izgubljen, ker ga je pravzaprav izgubil v svojem
srcu.
Na pragu tiste hiše se pojavijo ločenosti in nasprotnosti, napadalnost in
spori, ki bodo vedno udarjali na vrata naših velikih želja, naših bojev za
bratstvo in da bi vsak človek mogel že sedaj izkusiti svoje stanje in
dostojanstvo sina.
Toda ob pravem času, bo na pragu tiste hiše z sem svojim sijajem
zablestela Očetova želja: da bodo vsi njegovi otroci deležni njegovega
veselja; da nihče ne bi živel v nečloveških pogojih, kakor je bilo z njegovim
mlajšim sinom, niti kot sirote, v izoliranosti in zagrenjenosti kakor starejši
sin. Njegovo srce hoče, da se vsi ljudje rešijo in pridejo do spoznanja
resnice.
Zato nas Jezus vabi, naj gledamo in občudujemo Očetovo srce. Samo tu
se bomo mogli vsak dan znova odkrivati kot bratje. Sano izhajajoč iz tega
širokega obzorja, ki nam zmore pomagati, da premagamo naše kratkovidne
logike in ločenosti, bomo zmogli priti do pogleda, ki ne bo hotel zatemniti
ali zanikati naših različnosti, ki bi morda na silo hoteli doseči edinost ali
tiho izključitev. Samo če zmoremo vsak dan povzdigniti oči v nebo in reči
“Oče naš”, bomo uspeli stopiti v dinamiko, ki nam bo pomagala gledati in si
upati živeti ne kot sovražniki, ampak kot bratje.
»Vse, kar je moje, je tvoje«, reče oče starejšemu sinu. A ne misli samo na
materialne dobrine, ampak na to, da je deležen tudi njegove ljubezni in
njemu lastnega usmiljenja. To je največja dediščina in bogastvo kristjana.
papež Frančišek, 31. 3. 2019

OBVESTILA

 VOŠČILO STARŠEM IN DRUŽINAM ob materinskem in starševskem dnevu: Še
naprej se trudite, da bo kot resničnost vsakega dne pri vas navzoča družinska
ljubezen. Tako vaši otroci vidijo in spoznavajo, čemu so na svetu in kako svoje
življenje skupaj z vami spreminjati v sveto potovanje.
 Z DRUŽINAMI PRVOOBHAJANCEV: vsak večer pogledam v svoje srce. Na
zadnjem srečanju pred praznikom prve svete spovedi – v torek pri verouku –
odkrivamo, kako pomembno je, da se pred spanjem ustavimo in »si izprašamo vest«.
Tako ugotovimo, koliko dobrega smo tisti dan naredili Božjo pomočjo in koliko smo
pogrešili. Prelepo je vsak večer »pasti« v objem nebeškega Očeta!!!
 ČETRTEK pred prvim petkom. Molimo za duhovne poklice.
 PRVI PETEK. Tolažimo Jezusovo Srce in mu zadoščujemo, ko sprejemamo križe in
težave vsakega dne in trpimo s trpečimi zaradi vojne v Ukrajini.
 PRVA SOBOTA. Se izročamo v varstvo brezmadežnega Marijinega Srca. Poskušamo
v družini moliti rožni venec – za mir v Ukrajini.
 17. RADIJSKI MISIJON na RADIU OGNJIŠČE – HODIMO SKUPAJ od 3. do 9.
aprila 2022. Osrednja govora: ob 10.15 in 17:00 .
 VELIKONOČNA SPOVED Papež Frančišek: »Jaz se želim spraviti z

Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame.«
načrtujem tisti trenutek v sveti spovedi, v zakramentu sprave.


KRIŽEV POT. 27. 3.: Movraž – Kvirik ob 15:00;

Že

3. 4.: Koper – Sv. Ana ob 17:00.

 OLJČNA AKCIJA. bo od srede 30. do četrtka 31. 3. Kot prejšnja leta vabljeni k
sodelovanju in pripravi oljčnih vejic za župnije na Štajerskem in v Prekmurju.
Oljčne veje pripeljite k župnišču v Ulico borcev NOB 33 od torka dalje.

 NAŠI RAJNI. V večni dom nebeškega Očeta sta odšla: 18. 3. 89-letna Slavica Vozel
roj. Erjavec, Obala 111, Lucija, in 22. 3. 91-letna Natalija Arbajter roj. Mljač,
Ukmarjeva 2, Lucija. Gospod, daj jima večni pokoj in domačim tolažbo.
IZ POSVETITVE UKRAJINE IN RUSIJE MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

Mi torej, Božja Mati in naša Mati, slovesno izročamo in posvetimo
tvojemu brezmadežnemu Srcu sami sebe, Cerkev in vse človeštvo,
posebno pa Rusijo in Ukrajino. Stori, da bo prenehala vojna; “Da”,
ki je privrel iz tvojega Srca, naj Knezu miru odpre vrata zgodovine.
Zaupamo, da bo po tvojem Srcu prišel mir. Tebi zato posvečamo
prihodnost celotne človeške družine, potrebe in pričakovanja
ljudstev, stiske in upanja sveta.

