GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 24. 05. 7. VELIKONOČNA
NEDELJA
Marija pomagaj
P. 25. 05. Beda Častitljivi
T. 26. 05.

Filip Neri

S. 27. 05.

Alojzij Grozde

Č. 28. 05.

German

P. 29. 05.

Maksim Emonski

S. 30. 05.

Kancijan in oglejski
mučenci
N. 31. 05. BINKOŠTNA
NEDELJA
sklep šmarnične pobožnosti

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Janez Leban
za župniji
Marisa Romanello Vučinić
Alojz Miklavec

18.00

Karlo Gržinič

19.00

za starše Marijo in Luka in
za brate in sestre
Katica Purić, 30. dan

Portorož
Drugod
Portorož

18.00

Nikolaj in Vinko

18.00

v čast MB za vero vnukov

9.30
11.00
18.00
19.00

Aleš in Smoljanec
za župniji
Angela in Alojz Jereb
za edinost in mir

8.00

Drugod

Lucija
Portorož
Portorož
Lucan

Tvit papeža Frančiška
Prejeti veselje Svetega Duha je milost. Je tudi edina moč, ki jo
lahko imamo pri oznanjevanju evangelija, pri izpovedovanju vere
v Gospoda. Vera pomeni pričevanje veselja, ki nam ga daje
Gospod. Takšnega veselja si nihče ne more dati sam (21. 5. 2020).
To življenje je Božji dar. To je prekratek čas, da bi ga trošili v žalosti.
Hvalimo Boga, zadovoljni preprosto zato, da smo. Smo otroci velikega
Kralja, sposobni brati njegov podpis v vsem stvarstvu (21. 5.).
Človek toliko bolj raste, dozoreva in se posvečuje, kolikor bolj
vstopa v odnos, ko gre iz sebe, da bi živel v občestvu z Bogom, z drugimi
in z vsemi stvarmi. - La persona umana tanto più cresce, matura e si
santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature (20. 5.).
Če smo kot kristal prozorni pred Gospodom, njegova luč, luč usmiljenja, sije v nas in
prek nas v svet (19. 5.).
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
vinko.paljk@gmail.com

letnik XLII.
7. VELIKONOČNA NEDELJA
številka 26. NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
24 maj – 31. maj 2020

JEZUS MOLI ZAME, ZA VSE NAS

»Oče.
Jaz prosim zanje.
Za tiste,
ki si mi jih dal,
ker so tvoji.«
(Jn 17, 1-11)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

7. velikonočna nedelja
Učenci čutijo žalost, ko jih Jezus nagovori pred odhodom v vrt
Getsemani, kateremu bo sledilo trpljenje. Gospod jih tolaži, ko moli:
»Zanje prosim.« Jezus torej prosi za nas. Kot je prosil za Petra in Lazarja.
Jezus pravi: »Vi vsi ste Očetovi. In jaz prosim Očeta za vas.« Ne prosi za
svet, ampak »prosi za nas, prosi za svojo Cerkev«.
»Ko apostol Janez razmišlja o teh stvareh in govori o nas, ki smo veliki
grešniki, pravi: 'Ne grešite. A če kdo med vami greši, veste, da imamo
zagovornika pri Očetu, ki prosi za nas, nas zagovarja pri Očetu, nas
opravičuje Verjamem, da moramo veliko premišljevati o tej resnici: v tem
trenutku Jezus moli za nas. Lahko hodim skozi življenje, ker imam
zagovornika, ki me brani; in če sem kriv in imam veliko grehov … Jezus je
dober zagovornik in bo Očetu povedal zame.« Jezus je prvi zagovornik, ki
bo nato poslal drugega Tolažnika, drugega zagovornika. Ko imamo v
župniji, doma, v družini kakšne probleme, moramo prositi Jezusa, naj prosi
za nas.
In kako Jezus danes prosi za nas? »Ne govori. Ljubi. Ena stvar je, kar
danes počne Jezus. Prepričan sem, da počne takole: Očetu kaže svoje rane.
Jezus s svojimi ranami prosi za nas, kot da bi govoril Očetu: 'Oče, to je
cena zanje. Pomagaj jim, varuj jih. Tvoji otroci so, ki sem jih rešil, s tem.'
Sicer ne vem, zakaj bi Jezus po vstajenju imel častitljivo, prelepo telo. Ni
imel modric, ni imel brazgotin od bičanja. A imel je pet ran. Zakaj jih je
Jezus hotel ohraniti v nebesih? Zakaj? Da bi molil za nas. Da bi Očetu
pokazal ceno: 'To je cena. Sedaj jih ne pusti samih. Pomagaj jim.'«
Imeti moramo vero v to, da Jezus v tem trenutku posreduje za nas pred
Očetom, za vsakega med nami. In ko mi molimo, ne smemo pozabiti prositi
Jezusa, naj moli za nas: »Jezus, prosi zame. Pokaži Očetu svoje rane, ki so
tudi moje, so rane mojega greha. So rane mojega problema v tem trenutku.«
Jezus kot priprošnjik torej Očetu kaže svoje rane. In to danes, v tem
trenutku. Jezus je rekel Petru, da bo namreč prosil zanj, da se njegova vera
ne bi zmanjšala. Enako prosi za vsakega od nas: »Molim zate, brat, sestra,
molim zate, da bi se tvoja vera ne zmanjšala!« »Moramo zaupati v to
Jezusovo molitev z njegovimi ranami pred Očetom.« (papež Frančišek, 3. 6.
2014).

OBVESTILA
 ŠMARNICE – še ta teden: v Luciji vsak dan ob 19.00, v Portorožu so vsak dan
ob 18.00; Zaključimo jih v nedeljo 31. maja. Šmarnice v vsakdanjem življenju:
»Vsako dejanje ljubezni za Marijo je en cvet.« Letos na prošnjo svetega
očeta Frančiška: v molitvi rožnega venca sami ali v družini. In potem še
šmarnice prek interneta.
 DEVETDNEVNICA V ČAST SVETEMU DUHU. Kot apostoli z Marijo vsako leto
od vnebohoda do binkošti zedinjeni kličemo in vabimo: »Pridi, pridi, Sveti
Duh!« Če le moremo, se devetdnevnice udeležujemo v cerkvi skupaj s sv.
mašo. – Molimo za naše birmance lanskega leta, ki so bili ob birmi tako zelo
navdušeni in polni sadov Svetega Duha, da ne bi nikoli manjkalo teh sadov –
ljubezen, veselje, mir… - na drevesu njihovega življenja. In molimo za naše
(4) birmance letošnjega leta, ki bodo dar Svetega Duha prejeli pri birmi v
oktobru.
 PRIHODNJO NEDELJO BINKOŠTI – naš tretji največji praznik.
* 54. SVETOVNI DAN SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA, 24. maj 2020.
Letošnje geslo tega dne iz poslanice papeža Frančiška: "Da boš pripovedoval

sinu in sinu svojega sina" (2 Mz 10,2). Življenje piše zgodbo«. Papež
Frančišek v svojem sporočilu razmišlja o vrednosti pripovedi ter spominja, da je
tudi v katoliškem svetu nujno potrebno premagati skušnjavo destruktivnih
zgodb. – Molimo za časnikarje in vse delavce v sredstvih obveščanja.
 VELIKONOČNA SPOVED in OBHAJILO. Ker letos to ni bilo omogočeno ob
veliki noči, izkoristimo sedaj priložnost ob binkoštih. Vsak dan je spovedovanje
pol ure pred mašo in po maši (v zakristiji ali v pevski sobi v Portorožu). V
koprski stolnici je spovedni dan v petek 29. maja od 7:00 do 10:00 in od
17:00 do 20:00. Na razpolago bo več spovednikov. V Piranu je spovedovanje
pri sv. Frančišku ob 7:30.
 SPET Z VESELJEM PRI SVETI MAŠI v živo. Ker je v Luciji manj prostora, radi
pridimo v Portorož: ob sobotah ob 18:00, ob nedeljah: ob 11:00 ali 18:00.
 SVETA MAŠA NA LUCANU pri kapeli Marije Rože skrivnosti je v nedeljo 31. maja ob
19.00. Vabljeni!

 DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. Radi darujemo za svete maše tudi, ko se jih
ne moremo udeležiti. Pokličite po telefonu, da se dogovorimo.
 DAROVI ZA ŽUPNIJO. Ko ne pridemo v cerkev, jih lahko nakažemo na
župnijski TRR. Župnija Portorož: SI56 0432 1000 3321 691
Župnija Lucija: SI56 1010000 38445945 Bog poplačaj!

