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2. NEDELJA MED LETOM
16. januar – 23. januar 2022

POSLUŠAJMO MARIJO, POSLUŠAJMO JEZUSA

Tvit papeža Frančiška
Tudi če bi bila vsa človeška vrata zadelana, so Božja vrata
odprta. - Anche se tutte le porte umane fossero sprangate, la
porta di Dio è aperta (14. 1. 2022).
Živimo v težkih časih, mnogi so v težavah in trpijo. V takšnih časih
potrebujemo nekoga, ki nas opogumlja, nam pomaga, nam svetuje. Sveti
Jožef je svetel pričevalec v temnih časih. Obračajmo se k njemu, da spet
najdemo pot (13. 1.).
Da bi ljudi res poznali, jih moramo prepoznati: prepoznati, da vsakdo
nosi v sebi lepoto, ki se je ne da potlačiti, lepoto, da je Božji otrok, in v
tej lepoti odseva Stvarnik (13. 1.).
Smo Kristusovi, v krstu smo vcepljeni vanj. V nas je njegova
navzočnost, njegova luč, njegovo življenje. Hodimo torej v veselju in
upanju, podprti z njegovo Besedo: ta je beseda življenja (9. 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

»Kar koli
vam reče,
storite.«
(Jn 2,1-11)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. nedelja med letom
V današnjem evangeliju je poročilo o prvem Jezusovem čudežu, ki se.
se izvrši med poročnim slavjem v vasi Kana v Galileji. Ni goli slučaj, da se na
začetku Jezusovega javnega življenja nahaja poročno praznovanje, ker se je v
Njem Bog poročil s človeštvom. Jezus se razodene kot ženin Božjega
ljudstva, ki so ga napovedali preroki, in nam razodene globino odnosa, ki nas
združuje z Njim: gre za novo Zavezo ljubezni.
V kontekstu Zaveze v polnosti razumemo pomen znamenja vina, ki je v
središču tega čudeža. V trenutku, ko praznovanje doseže svoj vrh, zmanjka
vina. Marija to opazi in reče Jezusu: »Vina nimajo«. Saj bi bilo grdo
nadaljevati praznovanje z vodo! Polomija za te ljudi. Marija to opazi, in ker je
mati, stopi takoj k Jezusu. V svetem pismu se vino omenja kot tipični element
za mesijansko gostijo. Voda je potrebna za življenje, a vino je izraz obilja na
gostiji in prazničnega vzdušja. Praznovanje brez vina? Ne vem… Jezus je
spremenil vodo v vrčih, ki so jo uporabljali za »judovsko očiščevanje« –
imeli so navado, da so se pred vstopom v hišo očistili. Jezus izvrši zgovorno
dejanje: Mojzesovo postavo spremeni v evangelij, ki prinaša radost.
In potem, poglejmo Marijo: besede, ki jih Marija nameni strežnikom, so
kakor krona na poročni sliki v Kani: »Kar koli vam reče, storite«. Tudi danes
Marija pravi vsem nam: “Kar koli vam reče, storite.” Te besede so dragocena
dediščina, ki nam jo je zapustila naša Mati. In dejansko so strežniki v Kani
ubogali. »Jezus jim je rekel: Napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do
vrha. Nato jim je rekel: Zajemite zdaj in nesite starešini! In nesli so mu. Na
tej svatbi je resnično sklenjena Nova Zaveza in Gospodovim služabnikom, to
je vsej Cerkvi je zaupano novo poslanstvo: “Kar koli vam reče, storite.”
Služiti Gospodu pomeni poslušati in izvršiti njegovo besedo. To je preprosto
naročilo Jezusove Matere, to je življenjski program za kristjana.
Hotel bi podčrtati izkušnjo, ki smo jo mnogi med nami imeli v življenju.
Ko se znajdemo v težkih okoliščinah, ko pride do problemov, ki jih ne znamo
razrešiti, ko zmanjka veselja, pojdimo k Mariji in ji recimo: “Nimamo vina.
Zmanjkalo je vina: glej, kaj je z mano, poglej moje srce, poglej mojo dušo.”
To povedati Materi. Ona bo šla k Jezusu in mu rekla: “Poglej tega, poglej to:
nima vina.” In nato se bo vrnila k nam in nam bo rekla: “Karkoli vam reče,
storite.” - Zajeti iz vrča za vsakega izmed nas pomeni zaupati se Besedi in
Zakramentom, da bi izkusili Božjo milost v svojem življenju. Jezus nas
vedno preseneti (papež Frančišek, 20. 1. 2019).

OBVESTILA
 MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV od 18. do 25. januarja.
Besedilo za obhajanje tedna molitve je letos pripravil Svet krščanskih Cerkva na
Srednjem Vzhodu. Za izhodišče so vzeli besede: »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.
 EKUMENSKO SREČANJE V KOPRSKI STOLNICI. Župnija Koper vabi k sv.
maši za edinost kristjanov, ki jo bo koprski škof dr. Jurij Bizjak daroval v sredo,
19. 1. 20122 ob 18:00, v koprski stolnici. K sv. maši so povabljeni tudi voditelji in
kristjani drugih krščanskih skupnosti, ki so navzoče v Kopru. – Tako bodo lahko
zvenele »orgle« z več registri, vendar ubrano – v zedinjeni molitvi.
 SVETOPISEMSKI MARATON. Neprekinjeno bomo brali Božjo besedo
od 22. do 27. januarja 2022. - Maraton bo potekal preko
spleta po Zoom-u, zato vas vabimo, da se prijavite na
branje: https://www.svetopisemskimaraton.si/branje/

 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.
 OTROCI ZA OTROKE. Zbirali ste v adventnem in božičnem času za revne otroke.
Prihranke zbrane v škatlici prinesete k jaslicam v cerkev. Nekaj jih je to že
naredilo.
 OBNOVITEV NAROČNINE ZA VERSKI TISK Verski tisk je v glavnem v prosti
prodaji. Priporočljivo pa je, da - kdor more - v januarju poravna naročnino za vse
leto. Družina 130 € (do 31. 1., pozneje 140 €), Ognjišče 35, €, Novi svet 35 €.
Za svoje versko izpopolnjevanje in krščansko obveščenost nam zelo
koristi tudi tiskana beseda. – V času epidemije imamo več časa za lepe
verske oddaje po spletu, TV in radiu. A ne prezrimo tiskane besede z
duhovno vsebino, ki nam pomaga, da nas ne napadejo duhovni virusi.
 NAŠI RAJNI. 7. 1. je dopolnila zemeljsko potovanje in odšla v Očetov dom 95letna Ana Baruca roj. Brec, Ukmarjeva 18, Lucija. Gospod, daj ji večni pokoj in
domačim tolažbo!

 Te dni tudi radi molimo ZA EDINOST:
Gospod Jezus,
na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci
popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do tebe je naša
razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali
ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se
morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic
neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno hočeš
Ti. V tebi, ki si popolna Ljubezen , naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti
v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

