GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 19. 04. 2. VELIKONOČNA
BELA NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
P. 20. 04. Teotim
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Marko Bratanič
za župniji
Zofija Janša
za zdravje

18.00

za + strice

19.00

po namenu

18.00

Marko in Nada Rosanda

18.00

Stanko Juriševič
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18.00

Rihard Medančič Stanko
za župniji
Ivan

T. 21. 04.

Anzelm

S. 22. 04.

Aleksandra, Hugo

Č. 23. 04.

Jurij

P. 24. 04.

Fidelis

Lucija
Drugod
Portorož

S. 25. 04.

MARKO

Portorož

8.00

Hrvatin in Zadnik

Drugje

N. 26. 04. 3. VELIKONOČNA
NEDELJA - Začetek tedna
molitve za duhovne poklice

Lucija
Portorož
Portorož

letnik XLIII. 2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
številka 21.

PRAZNIK BOŽJEGA USMILJENJA
19. april – 26. april 2020

JEZUSOVO VSTAJENJE SE VIDI
V USMILJENJU

Tvit papeža Frančiška
Učenci so prehodili pot domačnosti z Gospodom. Naj Gospod
tudi nas nauči te domačnosti s Seboj, ki je osebna, a vedno
skupnostna: domačnost v vsakdanjem življenju, v zakramentih, sredi
Božjega ljudstva (17. 4. 2020).
Današnji evangelij (Lk 24, 35-48) je eden tistih, ki jih imam najrajši:
»Od veselja še niso verjeli.« Biti polni veselja. To ne pomeni veseljačenje,
biti pozitiven, je nekaj drugega: to je polnost tolažbe, polnost Gospodove
navzočnosti (16. 4.).
Skupaj molimo, da bi nam Gospod podelil milost edinosti med nami. V
težavah tega časa, naj nam da odkriti občestvo med nami, edinost, ki
prekaša vsako razdeljenost. – Preghiamo insieme perche' il Signore ci dia la
grazia dell'unita' tra noi. Nelle difficolta' di questo tempo ci faccia scoprire
la comunione tra di noi, l'unita' che e' superiore a ogni divisione (14. 4.).
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

»Ker si me videl,
veruješ?
Blagor tistim,
ki niso videli,
pa verujejo!«
(Jn 20, 19-31)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. velikonočna nedelja
V izročilu Cerkve to nedeljo, prvo po veliki noči, imenujemo “bela”.
Izraz hoče spomniti na krstni obred na velikonočno vigilijo. Novokrščencem
je bilo izročeno “belo”, oblačilo, da bi naznačili novo dostojanstvo Božjih
otrok. Še danes delamo tako. In to belo oblačilo so v davnini nosili cel
teden, vse do te nedelje, in od tu prihaja ime bela, kar pomeni nedelja, ko se
odloži belo oblačilo. In ko so neofiti odložili belo obleko, so začeli svoje
novo življenje v Kristusu in Cerkvi.
Je še nekaj drugega. V jubilejnem letu 2000 je sveti Janez Pavel
II. določil, da to nedeljo namenimo Božjemu usmiljenju. To je bila lepa
zamisel: Sveti Duh ga je navdihnil za to. Ta nedelja nas vabi, da z vso
močjo ponovno zajamemo milost, ki prihaja iz Božjega usmiljenja.
Današnji evangelij poroča o prikazanju vstalega Kristusa učencem,
zbranim v dvorani zadnje večerje. Jezus je, potem ko je pozdravil apostole,
rekel: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« Ko je to izrekel, je
dihnil vanje in dodal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so
jim odpuščeni.« V tem je smisel usmiljenja, ki se pokaže prav na dan
Jezusovega vstajenja kot odpuščanje grehov. Vstali Jezus je svoji Cerkvi
izročil kot prvo nalogo lastno poslanstvo, da vsem prinese konkretno
oznanilo usmiljenja. To je prva naloga: oznanjati odpuščanje. To vidno
znamenje njegovega usmiljenja nosi s sabo mir srca in radost obnovljenega
srečanja z Gospodom.
Usmiljenje moremo v velikonočni luči razumeti kot pravo obliko
poznanja. .Poznamo skozi mnoge načine: po čutilih, po intuiciji, z razumom
in še po drugih oblikah. A poznamo lahko tudi po izkušnji usmiljenja, ker
usmiljenje odpira vrata uma, da bi bolje razumeli skrivnost Boga in našega
osebnega bivanja. Usmiljenje nam da razumeti, da nasilje, jeza, maščevanje
nimajo nikakršnega pomena, in prva žrtev je tisti, ki živi iz teh čustev, ker se
odpove lastnemu dostojanstvu. Usmiljenje tudi odpre vrata srca in daje
možnost, da izrazimo bližino predvsem tistim, ki so sami in zapostavljeni,
ker daje, da jih čutimo kot brate in otroke istega Očeta. Pomaga tudi
prepoznati tiste, ki potrebujejo tolažbo in pomaga najti primerne besede za
tolažb. Usmiljenje ogreje srce in ga z sočustvovanjem in udeleženostjo
napravi občutljivo za potrebe bratov (papež Frančišek, 23. april 2017).

OBVESTILA
 NEDELJA BOŽJEGA USMILJENA. Letos v prav posebnih okoliščinah
pandemije koronavirusa Covid-19. V vsaki stiski se bolj obračamo k
usmiljenemu Bogu, ki se tako rad sklanja k svojim otrokom, da jim pride na
pomoč. Po sredstvih obveščanja sledimo, kako odgovorni z vso ljubeznijo do
državljanov iščejo primerna varovalna sredstva, kako bi nas obvarovali pred
okužbo, kako bi pomagali okuženim. – Verni vemo tudi za »višjo silo«, za
neskončno Božje usmiljenje. Ko nam gre dobro in mislimo, da je vse v naših
rokah, zlahka pozabimo, da je vse v Njegovih rokah, da smo vsi v Njegovem
objemu. Naj nam zato sedanja stiska pomaga odpirati oči in srca tistemu, ki je
naše resnično zdravje, resnična rešitev vseh. Zavzeto in polni zaupanja in vere
ponavljamo: Večni Oče, po njegovem – Jezusovem - prebridkem trpljenju –
usmili se nas in vsega sveta! Da kmalu preneha pandemija. Da bi se vsi
umirajoči zaradi virusa v ljubezni pripravili na srečanje s Teboj.
 NEDELJA BOŽJEGA USMILJENA – V LUCIJI PRAZNIK CELODNEVNEGA
ČEŠČENJA. Letos je češčenje le od 8:00 do 16:00. Po dva, ki prihajata v sveti
hostiji počastit neizmerno Božje usmiljenje, gotovo molita s srcem vse župnije in
s srcem vsega sveta. Sklep češčenja je ob 16:00 s sveto mašo – brez
navzočnosti Božjega ljudstva.. – Med dnevom »si vzemimo čas« in v duhu
poromajmo pred Najsvetejše, da skupaj izprosimo velike Božje darove.
 ZA ŽIVLJENJE. Da ostanemo čim bolj povezani z vstalim Jezusom, naj nam bo v
pomoč Beseda življenja tega meseca: »Blagor tistim, ki niso videli, pa so
verovali.« - Še naprej smo pri maši prek TV, radia ali interneta.
 DANES VELIKA NOČ PRAVOSLAVNIH. »Kristus je vstal – Resnično je vstal!«
 LETOŠNJI PRVOOBHAJANCI in BIRMANCI. Kdaj bo praznik birme in prvega
obhajila, še ne vemo. Birmanci so štirje, prvoobhajancev je osem. Glavno je, da
smo pripravljeni. Vsi župljani smo povabljeni, da se na prihod Jezusa in Svetega
Duha pripravljamo skupaj z otroki in njihovimi družinami. Zato se jih radi
spomnimo v molitvi.
 DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. Naši škofje nas vabijo, naj 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!

 SV. MARKO, 25. april. Vsem svetnikom se ta dan priporočimo za lepo vreme,
dobro letino in blagoslov pri delu. Po maši bomo zmolili litanije vseh svetnikov.

