GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 29. 03. 5. POSTNA
TIHA NEDELJA
P. 30. 03. Amadej Bogoljub
T. 31. 03. Kornelija
S. 01. 04.

Irena in Agapa

Č. 02. 04. Frančišek
P. 03. 04. Sikst Rihard
prvi petek
S. 04. 04. Izidor
prva sobota
N. 05. 04.
6. POSTNA
CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA TRPLJENJA

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Oskar Debenjak
za župniji
v zahvalo za 90 let
Vili Troha

18.00

Albina Hrvatin

8.00

Ivana Školaris

Portorož

18.00

za pozabljene zapuščene
izgubljene in oddaljene
Stanko Juriševič, zadušnica

Portorož

18.00

Matteo Zubin

Lucija
Portorož
Portorož

9.30
11.00
18.00

v dober namen
za župniji
Zofija Paljk

19.00

letnik XLII.
številka 18.

5. POSTNA NEDELJA
29. marec – 5. april 2020

JEZUS – NAŠE ŽIVLJENJE

Tvit papeža Frančiška
Gospod, ne pusti nas na milost in nemilost viharju. Reci nam:
»Ne bojte se!« In mi, skupaj s Petrom »vso svojo skrb
prelagamo nate, saj ti skrbiš za nas.« (27. 3. 2020).
Če ti je težko moliti, ne vsaj se. Bodi miren, napravi prostor Bogu,
dovoli Mu, da te gleda in On te bo napolnil s svojim mirom. – Se pregare ti
risulta difficile, non arrenderti. Stai fermo, fai spazio s Dio, lasciati guardare da
Lui e Lui ti riempira' della sua pace (27. 3. 2020).
Vprašanje, ki bi ga rad postavil vsem nam: katere idole – bogove
nosim v svojem srcu?Kje jih skrivam? Prosimo Gospoda za milost, da
spoznamo svoje idole. In če jih ne moremo spoditi, da jih vsaj potisnemo v kot
(26. 3. 2020).
V teh dneh tolikšnega trpljenja, je veliko strahu, je strah starejših, ki so
sami, delavcev brez zagotovljenega dela…, strah slehernega izmed nas.
Prosimo skupaj Gospoda, da nam pomaga do zaupanja in da premagamo strah
(24. 3.).
Župniji Lucija in Portorož; Cvetna pot 4; tel: 6746700, e-naslov: zupnija.lucijaportoroz@rkc.si, spletna stran: http://zupnije.rkc.si/lucija-portoroz;odg. župnik Vinko Paljk

Jezus:
»Jaz sem
vstajenje in
življenje:
kdor vame
veruje,
bo živel,
tudi če umre.«
(Jn 11, 1-45)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

5. postna nedelja
Današnja berila nam govorijo o Bogu življenja, ki premaga smrt. Posebej se
ustavimo pri zadnjem od čudežnih znamenj, ki jih Jezus izvrši pred svojo
pasho, pred grobom svojega prijatelja Lazarja. Tu se zdi, da je vsemu
konec: ogromni kamen zapira grob; naokrog samo jok in žalost. Tudi Jezusa
pretrese dramatična skrivnost izgube drage osebe: »je bil v duhu pretresen
in se je vznemiril«. Nato »se je zjokal« in je šel h grobu, poroča evangelij,
»spet v sebi pretresen«. Takšno je srce Boga: daleč od zla, a blizu tistemu,
ki trpi; ne odstrani hudega z magično močjo, a sočustvuje s trpljenjem, ga
prevzame nase in ga spremeni tako, da se spusti vanj. Bodimo pa pozorni na
to, da sredi splošne žalosti zaradi Lazarjeve smrti Jezus ne dovoli, da ga
prevzame obup. Spričo skrivnosti trpljenja nam Jezus nudi zgled, kako je
treba ravnati: ne beži pred trpljenjem, ki pripada temu življenju, a ne dovoli,
da ga ujame pesimizem. Spričo velikih “zakaj” v življenju imamo dve poti:
da nepremično z melanholijo zremo v včerajšnje in današnje grobove, ali da
dovolimo Jezusu, da se približa našim grobovom. Da, ker vsakdo izmed nas
že ima svoj mali grob, kakšen na pol mrtev predel v svojem srcu: rano,
krivico, ki jo je storil ali utrpel, zamero, ki ne da miru, očitek vesti, ki se
vrača in zopet vrača, greh, ki ga ne uspeš premagati. Ugotovimo danes te
svoje majhne grobove, ki jih nosimo v sebi in sem povabimo Jezusa. Ne
dovolimo, da nas usužnjijo skušnjave, da bi ostali sami in brez poguma in bi
nad seboj jokali za to, kar se nam dogaja; ne klonimo spričo nekoristne
logike strahu, ki ji ne prideš do konca, spričo resigniranega ponavljanja, da
gre vse slabo in da ni nič več tako, kot je bilo nekoč. To je vzdušje groba;
Gospod pa želi odpreti pot življenja, pot srečanja z Njim, zaupanja z Njim,
vstajenja srca, pot tistega “Vstani! Vstani in pridi ven!” To od nas pričakuje
Gospod, in On nam stoji ob strani, da bi uspeli.
Kakor takrat tudi nam
Jezus pravi: “Odstranite kamen!” Naj bo še tako težka preteklost, še tako
velik greh, močna sramota, nikoli ne preprečimo vstopa Gospodu. Pred
Njim odstranimo tisti kamen, ki mu ne dovoli vstopiti: to je primerni čas, da
odstranimo kamen svojega greha, svojo navezanost na svetne nečimrnosti,
na napuh, ki nam zablokira dušo, na tolikšna sovraštva med nami, po
družinah… (papež Frančišek, 2. 4. 2017).

OBVESTILA
 CVETNA NEDELJA. Letos ne bo oljčnih vejic, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb.
Bogoslužje bo imel župnik sam. Blagoslovil bo oljke ob cerkvi, da si boste pozneje lahko
urezali vejice.
 ČETRTEK pred prvim petkom. Molimo za duhovne poklice.
 PRVI PETEK. Tolažimo Jezusovo Srce in mu zadoščujemo, ko sprejemamo križe in
težave obdobja koronavirusa.
 PRVA SOBOTA. Se izročamo v varstvo brezmadežnega Marijinega Srca. Poskušamo v
družini moliti rožni venec.
 VEROUK se nadaljuje v obliki družinskega verouka. Veroučenci v tem času narišejo vsaj
eno postajo križevega pota.
 RADIJSKI MISIJON: Si upaš živeti?. Naši škofje vabijo, naj v pripravi na veliko noč po
Radiu Ognjišče sledimo misijonu od 29. 3. do 4. 4. Ob 17:00 je nagovor, ob 20:00
pogovorna oddaja. V soboto 4. 4. Strunjanski župnik Bojan Ravbar.
 KLJUB VSEMU POVEZANI. Kristusova ljubezen je močnejša. Povezuje nas tudi na daleč.
Molimo drug za drugega!
 NEDELJSKA MAŠA: spremljamo jo ob 10:00 po TV SLO 2 ali po drugih prenosih.
Prisluhnemo tudi nagovoru nadškofa Stanislava Zoreta ob 11:35 na TV SLO 1.
 ŠKOFJE VABIJO vernike, da po svojih zmožnostih darujejo svete maše, da redno
spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije.
 VELIKONOČNA SPOVED Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in

velikonočnem času, ko je onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu
obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). Papež
Frančišek: »Jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me
moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar
pravi Katekizem. Pogovori se z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico:
»Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem
srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj
mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko
sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je
pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako
bo naša duša postala bela kot sneg.«
 NAŠI RAJNI. V večni dom nebeškega Očeta je 20. 3. odšel 76-letni Juriševič Sergij

(Stanko), Portorož, Obala 28 (Hotel Marko). Spomnimo se ga v molitvi.

