GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 05. 4. CVETNA – OLJČNA
NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA
P. 06. 04. Viljem

9.30
11.00
18.00
19.00

v dober namen
za župniji
Zofija Paljk
družina Writzl

18.00

Starši Paljk

Č. 09. 04. VELIKI ČETRTEK

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugje
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija

P. 10. 04. VELIKI PETEK

Portorož

18.00

S. 11. 04. VELIKA SOBOTA

Portorož

20.00

Vlado Hostnikar

N. 12. 04.

Lucija
Portorož
Portorož

9.30
11.00
18.00

Rade Grbelja
za župniji

T. 07. 04.

Herman

S. 08. 04. Julija, Valter

8.00
19.00

Ferruccio Bartole
pokojni svaki

05. april – 12. april 2020

GOSPODOVEGA TRPLJENJA

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJANJA

letnik XLIII. CVETNA - OLJČNA NEDELJA
številka 19.

JEZUS NAS PRIHAJA REŠIT,
SPREJMIMO GA

Tvit papeža Frančiška
Ta (cvetni) petek nam bo dobro delo, če se zaustavimo, pomislimo
na bolečine Marije, žalostne Matere božje, in rečemo »hvala, ker
si sprejela, da si Mati«. V Marijinem materinstvu vidimo materinstvo
Cerkve, ki sprejema vse (3. 4. 2020).
Ti dnevi bolečine in žalosti opozarjajo na mnoge skrite probleme v naši
družbi. Prosimo sv. Terezijo iz Kalkute, naj v nas prebudi občutek za bližino z
mnogimi ljudmi, ki navadno živijo skriti, kot so brezdomci (2. 4.).
Gospod, osvobodi in ozdravi srce, če ga prosimo ponižno in zaupno. - Il
Signore libera e guarisce il cuore, se lo invochiamo con umiltà e
fiducia (31. 3.).
Jezus je sprejel naše grehe nase vse do te mere, da je postal greh. To ni
lahko razumeti, nikoli na bomo tega razumeli do konca. Lahko se ob tem
samo potopimo v premišljevanje, v molitev, v zahvalo (30. 3.).
Ko se zaustavimo pred križanim Jezusom, prepoznamo vso ljubezen, ki vrača
dostojanstvo in nas podpira (30. 3.).
Župniji Lucija in Portorož; Cvetna pot 4; tel: 6746700, e-naslov: zupnija.lucija-portoroz@rkc.si,
spletna stran: http://zupnije.rkc.si/lucija-portoroz; odg.župnik Vinko Paljk

»Glej,
tvoj kralj
prihaja k tebi,
krotak,
jezdi na oslici
in na osličku.«
(Mt 21, 1-11)
TVOJA BESEDA – LUČ
NA MOJI POTI
(Ps 119)

S papežem Frančiškom v veliki teden
CVETNA NEDELJA 2020 – 35. SVETOVNI DAN
MLADIH
Sedaj se obrnimo k letošnji temi: »Mladenič, rečem ti:
Vstani!« (prim. Lk 7,14). To vrstico evangelija sem omenil v
Christus Vivit: »Če si izgubil notranjo moč, sanje,
navdušenje, upanje in velikodušnost, stopa pred tebe Jezus,
kakor je stopil pred mrtvega sina vdove, in Gospod ti z vso
svojo močjo Vstalega kliče: 'Mladenič, rečem ti: Vstani!'«
VELIKI ČETRTEK
Jezus, ki je imel vso oblast, je umil noge, kar so delali sužnji.
Potem je rekel: To delajte tudi vi med seboj. Bodite bratje v
služenju, ne v ambiciji, v gospodovanju drugega. Bratstvo je
ponižno, služi. To je Jezusovo pravilo, evangeljsko pravilo:
pravilo služenja. Vsi mi moramo biti služabniki.
V našem srcu mora biti vedno ta ljubezen služiti drugemu (18. 4. 2019).
VELIKI PETEK
Gospod Jezus, pomagaj nam v tvojem križu videti vse križe
sveta: križ ljudi lačnih kruha in ljubezni; križ ljudi, ki so sami in
so jih zapustili celo lastni otroci in sorodniki; križ človeštva, ki
blodi v temi negotovosti in v temini kulture bežnega trenutka;
križ naših slabosti, naših izdajstev, naših grehov… Gospod Jezus,
poživi v nas upanje v tvoje vstajenje in tvojo končno zmago nad vsem zlom in nad
vso smrtjo (19. 4. 2019),
VELIKA SOBOTA
Žene nesejo dišave k grobu, a se bojijo, da je njihova pot
zaman, ker velik kamen zapira vhod v grob. Pot teh žena je
tudi naša pot. Zdi se, da se bo vse zdrobilo ob tistem kamnu.
Danes pa odkrijemo, da naša pot ni prazna, da ne trešči ob
grobni kamen. Velika noč je praznik odvalitve kamna. Bog premakne najbolj trde
kamne: smrt, greh, strah, posvetnost. Kateri je moj kamen, ki ga je treba odvaliti?
(20. 4. 2019).
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LETOŠNJI VELIKI TEDEN – V PRELEPIH DRUŽINSKIH CERKVAH:
CVETNA NEDELJA. Jezusu rečemo: »Blagoslovljen, ki prihajaš v našo družino! Sprejemamo
te kot svojega najljubšega prijatelja«. Bogoslužju sledimo po TV ali radiu Ognjišče. Oljčno
vejico bomo utrgali na oljki – ki bo blagoslovljena - ob cerkvi, ko bo koronavirus odšel.
Preberemo Mt 21, 1-11 in pasijon po Mateju 26 in 27 poglavje.
VELIKI ČETRTEK. Kot je Jezus enkrat sporočil svojemu prijatelju, tako letos pravi
družinskim očetom in materam: »Pri tebi hočem obhajati veliko noč.« Zato se ta dan
potrudimo za prijetno družinsko večerjo. Pogledamo si v oči in si rečemo: »Zate sem
pripravljen-a dati življenje. Želimo biti zedinjena družina, kot želi Jezus.« Lahko tudi
'uprizorimo' umivanje nog drug drugemu, kot je Jezus umil noge učencem. Preberemo pri
evangelistu Janezu od 13 do 17 poglavja in Mt 26, 17 – 56.
VELIKI PETEK. Ob 15:00 se spomnimo Jezusove smrti, molimo križev pot. Zvečer
preberemo pasijon po Janezu 18 in 19 poglavje. Vsi v družini poljubimo križ, ki ga imamo..
Ta dan je tudi strogi post – Jezus se je vsemu - celo življenju – odpovedal iz ljubezni do
nas. Mnogokrat mu – posebno v tem težkem času - kot odgovor lahko rečemo: Jezus,
zate! Bogoslužje oba dneva na Radiu Ognjišče ob 18:00.
VELIKA SOBOTA. Letos morajo biti pirhi najlepši, ker imamo več časa, da jih naredimo.
Skupaj pripravimo tudi druga velikonočna jedila. Blagoslovi jih oče ali mama: »Molimo.
Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo.
Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno
ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po
Kristusu , našem Gospodu. Amen.«
Velikonočni vigiliji sledimo po TV , radiu ali spletu. V družini obnovimo krstne obljube:
Verujem v Boga Očeta, v Boga Sina Jezusa Kristusa, in v Boga Svetega Duha.
DEVETDNEVNICA PRED NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA se prične na veliki petek ob
15.00 in se zaključi na nedeljo Božjega usmiljenja 28. 4. Prosimo Božje usmiljenje za naši
župniji, za našo domovino in svet, posebno za ustavitev širjenja koronavirusa. – Vsak dan
zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja.
VODIČ SKOZI VELIKI TEDEN 2020. Da bi čim bolj sledili bogoslužju vel. tedna, si
pomagamo z internetom https://en.calameo.com/read/006208731dc9891462dd6
VSAK DAN PRI SVETI MAŠI http://www.evharistija.eu/PrenosiSvetihMas.html
DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. Naši škofje nas vabijo, naj radi darujemo za svete maše
tudi sedaj, 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!
VELIKONOČNA SPOVED. V zbranosti se iskreno pogovorimo z usmiljenim Bogom.

