GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 10. 05. 5. VELIKONOČNA
NEDELJA
P. 11. 05. Odo, Pankracij
T. 12. 05.

Leopold Mandić

S. 13. 05.
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Janez Nepomuk
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za župniji
Marija Pucer
Pavla Drašček

18.00

Helena Pepel
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Nada Đerič

v zahvalo Materi Božji

19.00

Stane Čendak

18.00

Srečko Peric, osmina

18.00

v čast MB za razsvetljenje
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Albert Raspolić - Cico
za župniji
Željko

letnik XLIII. 5. VELIKONOČNA NEDELJA
številka 24.
10. maj – 17. maj 2020

NAJBOJŠA POT DO CILJA

Drugod

N. 17. 05. 6. VELIKONOČNA
NEDELJA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Cerkev napreduje sredi Božjih tolažb in preganjanj sveta.
Sveti Duh zedinja Cerkev. Hudobni duh ruši. Bodimo pozorni, da ne bi
zaupali v svetno moč, ampak v Jezusa Kristusa in v Svetega Duha (9. 5. 2020).
So nekatere danosti, ki nam ne pustijo, da bi napredovali v poznanju
Gospoda: bogastvo, lenobnost, togost, klerikalizem, posvetnost… Manjka
svoboda in brez svobode ne moremo slediti Jezusu (5. 5.).
Sredi osamitve, v kateri trpimo zaradi pomanjkanja ljubezni in srečanj, ko
nam primanjkuje mnogo stvari, še enkrat prisluhnimo sporočilu, ki nas
rešuje: Kristus je vstal in živi ob nas. - In mezzo all’isolamento nel
quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri,
sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una
volta l’annuncio che ci salva: Cristo è risorto e vive accanto a
noi(7. 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

»Jaz sem
pot,
resnica
in življenje.
Nihče ne pride
k Očetu drugače
kot po meni.«
(Jn 14, 1-12)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

5. velikonočna nedelja
Jezus pri zadnji večerji: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Vérujete v Boga,
tudi vame vérujte. V hiši mojega Očeta je mnogo bivališč. [...] Ko odidem
in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi.«
Gospod tolaži svoje učence. In tukaj vidimo, kakšen je način Jezusove
tolažbe. Imamo veliko načinov tolaženja, od najbolj pristnih, bližnjih, do
najbolj formalnih, kot so sožalni telegrami: 'Z globoko žalostjo zaradi ...' Ta
nikogar ne tolaži, je hlinjenje, je formalna tolažba. Kako pa Gospod tolaži?
To je pomembno vedeti, kajti tudi mi, ko bomo v svojem življenju šli skozi
trenutke žalosti, moramo zaznati, kaj je resnična Gospodova tolažba.
Gospod vedno tolaži od blizu, z resnico in upanjem.
Bližina. Nikoli oddaljen. 'Sem.' Ta lepa beseda 'Sem'.
'Sem tukaj z vami.' Velikokrat v tišini. A vemo, da On je. On
vedno je. Ta bližina, ki je slog Boga, ki nam je z
učlovečenjem postal blizu. Gospod tolaži v bližini. In ne
uporablja praznih besed. Nasprotno, raje ima tišino. Moč
bližine, navzočnosti. Govori malo. A je blizu.
Resnica. »Jezus je resnicoljuben. Ne govori formalnih stvari, ki so laži.
'Bodi miren, vse bo minilo, nič se ne bo zgodilo, minilo bo, stvari minejo ...'
Ne. Pove resnico. Ne skriva resnice. Saj on sam v tem odlomku pravi: 'Jaz
sem resnica.' In resnica je: 'Jaz grem. Umrl bom.' Nahajamo se pred smrtjo.
To je resnica. In to pove preprosto in tudi z blagostjo, ne da bi ranil. A
nahajamo se pred smrtjo. Ne skriva resnice.
Upanje. »Ja, gre za težak trenutek. A vaše serce naj se ne vznemirja. On
gre prvi, da bi v tisti kraj odprl vrata, skozi katera bomo vsi stopili. »Spet
bom prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.« Gospod se
vrača vsakokrat, ko je kdo od nas na poti, da odide s tega sveta. On bo prišel
in nas bo prijel za roko ter nas odvedel. Ne pravi: 'Ne, ne boste trpeli, nič
hudega ni.' Ne. Pove resnico: 'Blizu sem vam. To je resnica: je slab trenutek,
trenutek nevarnosti, smrti. A vaše srce naj se ne vznemirja, ostanite v tistem
miru, ki je osnova vsake tolažbe, kajti jaz bom prišel in vas za roko odvedel
tja, kjer bom jaz.'.«
Prosimo za milost, da bi se naučili pustiti se tolažiti Gospodu.
Gospodova tolažba je resnicoljubna, ne slepi. Ni anestezija, ne. Temveč je
bližina, je resnicoljubna in nam odpira vrata upanja (papež Frančišek, 8. 5.
2020).

OBVESTILA
 ŠMARNICE SO: v Luciji vsak dan ob 19.00, v Portorožu vsak dan ob 18.00. Z veseljem
prihajajmo k Mariji, da se ob njej vedno znova navdušimo za lepoto zvestobe Jezusu.
V šmarničnem branju letos odkrivamo življenje in delo svetega Janeza Henrika
Newmana. Z njim ponavljamo: »Vodi me, dobrotna luč!«
Posebno lepe pa so šmarnice pri vas doma, v »domači Cerkvi«. Gotovo najdemo
toliko časa, da po internetu poiščemo vse, kar je potrebno za šmarnice.
Če pa naredimo tisto, k čemur nas vabi sveti oče Frančišek – da v maju skupaj ali
sami zmolimo rožni venec -, je super lepo in koristno za nas in za ves svet.
 SV. LEOPOLD MANDIĆ. Na njegov god v torek 12. 5. bo sv. maša ob 19:00 v Kopru.
Tam je sv. Leopold živel v letih 1905-1906 in mnogim v zakramentu sprave delil Božje
usmiljenje.
 14. MAJA – SVET POVEZAN V PROŠNJI K BOGU, da človeštvu pomaga premagati
koronavirus. Papež Frančišek je sprejel povabilo Visokega odbora za človeško
bratstvo in vabi vse, da se ta dan zedinimo v molitvi, postu in s tem prosimo Boga,
da nam pomaga v tej uri preizkušnje. – Vsakdo, vsaka družina najde primeren način,
da se pridruži temu povabilu, ki naj zajame ves svet. Posebno bomo po tem nameunu
molili v Luciji od 18:00 dalje.

 PRI MAŠI SPET V ŽIVO V NAŠIH CERKVAH od 4. maja. Upoštevamo
navodila, po katerih nas je v Luciji lahko pri maši 25, v Portorožu pa okrog 100
(v Portorožu so s sobotno mašo tri nedeljske maše, zato pridemo vsi »na
vrsto«). - V Portorožu je vsak dan cerkev odprta ves dan za osebno molitev.
Jezus čaka, da ga obiščemo in se z njim pogovorimo.
Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki
dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete
maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo
v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po
medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in
trpljenje.

 VEROUK. Še vedno se odvija – kot pouk – pri hišnih učiteljih. Jezus, daj pri tem
vsem veliko ljubezni, iznajdljivosti in potrpljenja.
 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!

 NAŠI RAJNI. 2. 5. je s telesno smrtjo odšel v večni Očetov dom, 85-letni Srečko

Peric, Lepa cesta 50, Portorož. Gospod, podari mu večni pokoj in domačim tolažbo.

