GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 04. 04. VELIKA NOČ
GOSOPODVEGA
VSTAJENJA
P. 05. 04. VELIKONOČNI
PONEDELJEK
T. 06. 04. Viljem

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Portorož
Portorož
Drugod
Lucija

9.30
11.00
18.00
9.30
11.00
18.00
8.00

Ivanka Školaris

19.00

Ferrucio Bartole

P. 09. 04. Hugo

Lucija
Drugod
Portorož

18.00

Vojteh Benulič

S. 10. 04.

Ezekijel

Portorož

18.00

Šime in Marija Kurtin

N. 11. 04. 2. VELIKONOČNA
BELA - NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA

Portorož
Lucija
Portorož

11.00
16.00
18.00

Rado Grbelja
za župniji
po namenu

S. 0 7. 04. Janez
Č. 08. 04. Valter

Matteo Zubin in sorodniki
za župniji
Marjetka Zorko
Jankovič Strgar krajnik
Vlado Stančič
Starši Renko

Tvit papeža Frančiška
Na križu Bog kraljuje samo z močjo razorožene in
razorožujoče ljubezni. Bog preseneča naš um in naše srce.
Dopustimo, da nas prevzame to začudenje, glejmo Križanega in recimo:
»Ti si zares Božji Sin. Ti si moj Bog« (2. 4. 2021).
Oznanjevanje evangelija ni učinkovito zaradi naših zgovornih besed,
ampak iz moči Križa. - L’annuncio del Vangelo non riceve la sua
efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce
(1 Cor 1,17) (1. 4.).

Evharistija je sam Jezus, ki se nam ves podarja. Če se v evharističnem
obhajilu z vero hranimo z njim in prebivamo v njem, to spreminja naše
življenje, ga spreminja v dar Bogu in bratom (1. 4.).
Vzdolž vsakodnevnega križevega pota srečujemo obraze tolikih bratov in
sester v težavah. Ne pojdimo mimo, pustimo, da se srce premakne v
sočutje in približajmo se (30. 2.).
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
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VELIKA NOČ - PASQUA
4. april – 11. april 2021

NAJ LUČ VSTALEGA VSE PREŽARI

»Ne čudite se!
Jezusa iščete,
križanega.
Vstal je!«
(Mr 16, 1-7)
(Jn 20, 1-9)

VESELO
VELIKO
NOČ BUONA
PASQUA

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Papež Frančišek: Drugačna okužba
V noči sveta, ki je že sicer bil v primežu epohalnih izzivov, zdaj pa še
stiskan od pandemije, je odmeval glas Cerkve: »Vstal je Kristus!«
To je
drugačna okužba, ki se predaja od srca srcu – ker vsako človeško srce
pričakuje to blagovest. To je okužba upanja: »Vstal je Kristus, upanje
moje!« Ne gre za magični obrazec, ki bi odgnal vse probleme. Ne,
Kristusovo vstajenje ni to. Nasprotno, je zmaga ljubezni nad korenino zla,
zmaga, ki ne preskoči trpljenja in smrti, ampak ju prečka in odpre pot v
globeli, tako da zlo spremeni v dobro: to je znamenje Božje moči. Vstali je
Križani, ki na svojem poveličanem telesu nosi rane, ki so postale špranje
upanja.Vanj uprimo svoj pogled, da ozdravi rane prizadetega člvoeštva.
Gospod nas ni pustil samih! Ko ostajamo povezani v molitvi, smo
prepričani, da je na nas položil svojo roko (prim. Ps 138,5) in nam odločno
ponovil: Ne boj se, »vstal sem in sem vedno s teboj« (12. 4. 2020).

Velikonočna poslanica slovenskih škofov 2021
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do
postaje mejnikov – enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –, da bi
ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost.
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za
samostojno Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega vredni.
Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi epidemije novega
virusa. Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost,
solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri varuhih zdravja in
blagostanja, molitve in bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski
znanilci vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo upanje.
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo – do groba.
Čeprav smo žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na
veliki noči, ker verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago
nad smrtjo.
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src ne
poznajo zatona. Odrešilne so in zato tudi večne.«
V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem
prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini; posebej pa
bolnim in trpečim.
Msgr. dr. Peter Štrumpf SDB, soboški škof

OBVESTILA

 VELIKA NOČ 2021 – z Vstalim med nami. – Že drugič živimo naš največji praznik na
poseben način. Svete maše so po nedeljskem urniku, a brez vernikov. Sveto obhajilo
prejmemo na začetku maše ali po maši.
Vstali Jezus pa ni omejen. Nasprotno. Tako zelo si želi priti v naše družine, v naše
odnose polne iskrene ljubezni. Recimo mu: Pridi Jezus med nas, ostani vedno v
našem domu! Naj bo naša družina še naprej živa domača Cerkev.
 VELIKONOČNI ZAJTRK. V Sloveniji se ob 8:00 spet oglasijo zvonovi, kot
»velikonočni zvonovi«, in s svojimi glasovi oznanjajo veselje Jezusovega vstajenja.
Prisluhnimo njihovemu vabilu in povabimo vstalega Jezusa, da se nam pridruži ob
velikonočnem obedu, ob velikonočnemu zajtrku.
Obred velikonočnega zajtrka
Se pokrižamo, zmolimo Oče naš in blagoslovno molitev:

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas
velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli
po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični
skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Si voščimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.
 VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sv. maša: ob 09.30 v Luciji in ob 11:00 v Portorožu.
 VELIKONOČNA OSMINA. Ves teden po veliki noči je en sam praznik. Naj bodo ti dnevi
polni veselja, ki nam ga podarja vstali Jezus, ki živi v nas in med nami.
 DEVETDNEVNICA PRED NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA. Začeli smo jo na veliki
petek ob 15.00 in jo bomo zaključili na nedeljo Božjega usmiljenja 11. 4. ob 16.00 s
sv. mašo v Luciji. Prosimo Božje usmiljenje za naši župniji, za domovino in svet, za
prenehanje epidemije koronavirusa. – Vsak dan polagamo v varno zavetje
Jezusovega Srca del človeštva..
 »CELODNEVNO« ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V LUCIJI prihodnjo nedeljo ob
prazniku Božjega usmiljenja. Zaradi posebnih razmer in potrebnih predpisov bo letos
češčenje v spremenjeni obliki. Trajalo bo samo od 8:00 do 16:00.
 SVETO OBHAJILO do preklica prejemamo pred mašo ali po njej. Cerkev v Portorožu
pa je odprta vsak dan za »obisk Jezusa« in osebno molitev.
 DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. Naši škofje nas vabijo, naj radi darujemo za svete
maše tudi sedaj, ko se jih ne moremo udeležiti.
 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. V velikem tednu 30. 3. je odšla v večni Očetov dom 88-letna Ana
Kočevar roj. Golja, Lepa cesta 43, Portorož. Naj ji Gospod podari oblije nebeškega
velikonočnega veselja in domačim tolažbo.

