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Aleš in Smoljanec
za župniji
Angela in Alojz Jereb
za MePZ Sv. Lucija
v dober namen
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Drago in Saša Žužek Rešek
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Tomo Vugrinec
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za pozabljene, oddaljene….
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Irma Zubin
Vojteh Benulič
za župniji

za službo, za veselje Sv. Duha

Stipančič in Valič

Tvit papeža Frančiška
Sveti Duh nam daje, da vzletimo, nam razkriva čudovito
usodo, za katero smo rojeni, nas hrani z živim upanjem. Prosimo
ga, naj pride v nas, in se nam bo približal. - Lo Spirito Santo ci fa spiccare il
volo, ci dischiude il destino meraviglioso per il quale siamo nati, ci nutre
di speranza viva. Chiediamogli di venire in noi, e si farà vicino (29. 5.
2020).

Ko Svetega Duha povabimo v svoje rane, pomazili grde spomine z
balzamom upanja, kajti Duh je obnovitelj upanja (28. 5.).
Molitev nas osvobaja vzgibov nasilja in je pogled usmerjen na Boga,
da bi se On vrnil in poskrbel za človekovo srce (27. 5.).
Sveti Duh nas preoblikuje v Cerkev-naročje usmiljenja, to je v »mater z
odprtim srcem« za vse (26. 5.).
Bog ljubezni, pokaži nam naše mesto na tem svetu kot orodja tvoje ljubezni
za vsa bitja na tej zemlji, ker ti prav na nobeno ne pozabljaš. Hvaljen bodi! (24. 5.).
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BINKOŠTNA NEDELJA
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S SVETIM DUHOM NOVO LJUDSTVO
Z NOVIM SRCEM
»Vsi
so bili napolnjeni
s Svetim Duhom.«
(Apd 2,1-11;
Jn 20, 19-23)
VESELE
BINKOŠTI!
AUGURI
DI PENTECOSTE!

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Binkošti. Sveti Duh je najodličnejši velikonočni Dar. On je Duh, ki
ustvarja, ki vedno uresničuje nove reči. Iz učencev napravi novo ljudstvo
(1. berilo); v učencih ustvari novo srce (evangelij).
Novo ljudstvo. Na binkošti je Sveti Duh prišel iz nebes v obliki »ognjenih
jezikov, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli govoriti v tujih jezikih« (Apd 2,3-4).
Sveti Duh najprej obstane nad vsakim in nato vse poveže med seboj.
Vsakemu da en dar in vse poveže v edinosti. Isti Duh ustvarja različnost in
edinost in na ta način oblikuje novo ljudstvo, različno in zedinjeno: vesoljno
Cerkev. Najprej z domišljijo in nepredvideno ustvari različnost; v vsakem
času namreč poraja nove in raznolike karizme. Nato isti Duh uresniči edinost:
poveže, zbere, ponovno sestavi harmonijo. Tako nastane prava edinost, po
Božji zamisli, ki ne pomeni enoličnost, ampak edinost v različnosti.
Naša molitev k Svetemu Duhu je zatorej v tem, da prosimo za milost, da
sprejmemo njegovo edinost, pogled, ki kljub osebnim različnostim objame
in ljubi njegovo Cerkev, našo Cerkev; da se zavzamemo za edinost med
vsemi, da izničimo opravljanja, ki sejejo plevel, in zavisti, ki zastrupljajo,
ker biti možje in žene Cerkve pomeni biti možje in žene občestva; pomeni
tudi prositi za srce, ki čuti Cerkev kot našo mater in naš dom: gostoljuben in
odprt dom, kjer si med seboj delimo raznoliko veselje Svetega Duha.
Tako pridemo do druge novosti: novo srce. Ko se vstali Jezus prvič
prikaže svojim, reče: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so
jim odpuščeni« (Jn 20,22-23). Jezus ne obsoja svojih, ki so ga zapustili in
zatajili v trpljenju, marveč jim podari Duha odpuščanja. Duh je dan
predvsem v odpuščanje grehov. Tu je začetek Cerkve, tu je vezivo, ki nas
ohranja skupaj, cement, ki združuje opeko na hiši: odpuščanje. Odpuščanje
je največja ljubezen, tista, ki ohranja povezane kljub vsemu, ki ne da, da bi
se zrušilo, ki utrjuje in okrepi. Odpuščanje osvobodi srce in dovoli, da
začnemo znova. Duh nas spodbuja, da se napotimo po dvosmerni poti
sprejetega in podarjenega odpuščanja, božjega usmiljenja, ki se spremeni v
ljubezen do bližnjega, ljubezni kot »edinega kriterija, po katerem je treba
vse storiti ali ne storiti, spremeniti ali ne spremeniti«.Prosimo za milost, da
bomo vedno bolj pripomogli k lepšemu obličju naše Matere Cerkve, s tem
da se obnavljamo z odpuščanjem in s popravljanjem samih sebe: samo tako
bomo lahko popravljali drugega v ljubezni (papež Frančišek, 4. 6. 2017).
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BINKOŠTI – PRAZNIK SVETEGA DUHA. Voščimo si »Vesele binkošti!«, kot si
voščimo »Vesel Božič« ali »Veselo veliko noč«, in živimo posebno veselje – »v
Svetem Duhu«. Ob tem prazniku podoživljamo svoje binkošti, svoj birmo, in
obnavljamo zvestobo in ljubezen Svetemu Duhu. Molimo za letošnje birmance in za
birmance prejšnjih let.
SVETA MAŠA NA LUCANU pri kapeli Marije Rože skrivnosti je danes, na zadnjo
nedeljo v maju, 31. maja ob 19.00. Vabljeni! Čudovit sklep letošnjih šmarnic.
VRTNICE. Kot smo s »šmarnicami« v maju pokazali svojo ljubezen Mariji, tako jo z
»vrtnicami« v juniju izkazujemo Jezusu. Letošnje Vrtnice z naslovom Evharistija v
šoli svetnikov je zbral cistercijan p. Anton Nadrah.
BESEDA ŽIVLJENJA. Srečanje z izmenjavo izkušenj živete Božje Besede je v
ponedeljek 1. junija v Luciji in v torek 2. junija po maši v Portorožu. Vabljeni!
PRVOOBHAJANCI. Z veseljem smo pretekli torek ponovno začeli s skupnimi srečanji.
Jezus nas nestrpno čaka tudi vsako nedeljo pri sveti maši.
BIRMANCI. Zadnje obdobje pred birmo, ki bo v oktobru, želimo preživeti v vedno
večjem prijateljstvu z Jezusom in Svetim Duhom. Nedeljska maša je izraz tega.
SVETA SPOVED – ZAKRAMENT SPRAVE. Vsak dan pred mašo ali po njej.
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.
TRIJE DNEVI V PRVEM TEDNU MESECA:
– Četrtek pred prvim petkom. Dan, ko zavzeto molimo za nove duhovne poklice in
za zvestobo poklicanih. Temu je namenjeno češčenje Najsvetejšega pred mašo
v Luciji. V ta namen darujemo Bogu tudi svoje žrtve.
– Prvi petek. S prejemom zakramentov (spoved je pol ure pred mašo) se zedinimo z
Ljubeznijo Jezusovega Srca. Dopoldne duhovnik spet obiskuje starejše in bolnike.
– Prva sobota. Dan, ko se zavedamo, kako nas Marija neizmerno ljubi, ko ji
poskušamo vsaj malo vračati ljubezen in skupaj z njo ljubiti človeštvo.

