GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 11. 04. 2. VELIKONOČNA
BELA - NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA
P. 12. 04. Viktor
T. 13. 04. Martin
S. 14. 04.

Valerijan

Portorož
Lucija
Portorož
Lucija
Drugje
Portorož
Drugod
Lucija

11.00
16.00
18.00
19.00

za župniji
Rado Grbelja
po namenu
Lidija in Mario Bernobič

18.00

Marija Svetlič

8.00

družina Writzl

19.00

Marija Juričev

18.00

v čast Svetemu Duhu
Jože Redent Viktorija Ana
/Hrvatin
Tomšič Jurjevič Šeligo
za župniji
Janez Uštar

Č. 15. 04.

Milena

P. 16. 04.

Bernardka Lurška

Lucija
Drugod
Portorož

S. 17. 04.

Rudolf

Portorož

18.00

N. 18. 04. 3. VELIKONOČNA
Začetek tedna molitve
za duhovne poklice

Lucija
Portorož
Portorož

9.30
11.00
18.00

letnik XLIV. 2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
številka 20.

NEDELJA BOŽJEGA USMI LJENJA
11. april – 18. april 2021

STOPITI V NJEGOVE RANE =
ZRETI LJUBEZEN BREZ PRIMERE

Tvit papeža Frančišeka
Velika noč je najpomembnejši praznik naše vere, ker je
praznik našega odrešenja in Božje ljubezni do nas (8. 4. 2021).
Gospod nas kliče, naj sodelujemo pri gradnji zgodovine, tako da
skupaj z njim postajamo delavci za mir in priče upanja v prihodnost
odrešenja in vstajenja (8. 4.).
Prvi način molitve je za nekoga ta, da Bogu govori o njem ali o njej. Če
to delamo pogosto, vsak dan, se naše srce ne zapre, ostaja odprto za brate.
Moliti za druge je prvi način, kako jih ljubimo, in nas vodi h konkretni
bližini 7. 4.).
V teh mesecih teme zaradi pandemije slišimo, da nas vstali Gospod vabi,
naj znova začnemo in nikoli ne izgubimo upanja. – In questi mesi bui di
pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricomminciare,a
non perdere mai la speranza (6. 4.).
Najti Kristusa pomeni odkriti mir srca (5. 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

»Mir vam bodi!«
Pokazal jim je
roke in stran.
Učenci so se
razveselili,
ko so videli
Gospoda.
(Jn 20, 19-31)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. velikonočna nedelja
V današnjem evangeliju se večkrat ponovi glagol videti: »Učenci so se
razveselili, ko so videli Gospoda«. Ppotem so rekli Tomažu: »Gospoda smo
videli«. Vstali: »Pokazal jim je roke in stran« Učenci so prepoznali Gospoda
po njegovih ranah. Ista stvar se je zgodila Tomažu: tudi on je hotel videti
»na njegovih rokah znamenja žebljev« in ko je videl, je veroval
Hotel ga videti od znotraj, s svojo roko se dotakniti njegovih ran, znamenj
njegove ljubezni. Evangelij imenuje Tomaža »Dvojček«, torej je resnično
naš brat dvojček. Ker tudi nam ni dovolj, da vemo, da Bog je: ne izpolni
nam življenja neki od mrtvih vstali Bog, ki bi nam bil daleč.Tudi mi
potrebujemo to, da “vidimo Boga”, da se z rokami dotaknemo, da je vstal,
vstal za nas.
Kako ga lahko vidimo? Kakor učenci: skozi njegove rane. Ko so zrli v to,
so dojeli, da jih ni ljubil za šalo in da jim je odpustil, čeprav je bil med njimi
tisti, ki ga je zatajil, in tisti, ki so ga zapustili. Stopiti v njegove rane pomeni
zreti v ljubezen brez primere, ki privre iz njegovega srca. To je pot. Pomeni
razumeti, da njegovo srce bije zame, zate, za vsakega izmed nas. Lahko se
imamo in se razglašamo za kristjane, in govorimo o tolikih lepih vrednotah
vere, toda kot učenci potrebujemo, da bi videli Jezusa in se s tem dotaknili
njegove ljubezni. Samo tako pridemo do srca vere in kakor učenci najdemo
mir in veselje, ki sta močnejši od dvoma.
Ko je Tomaž enkrat videl Gospodove rane, je vzkliknil: »Moj Gospod in
moj Bog!”. Hotel bi privleči pozornost na tisti vzdevek, ki ga Tomaž
ponovi: moj. Ko rečemo moj, počastimo njegovo usmiljenje, ker je On sam
hotel “postati naš”. In kot v ljubezenski zgodbi mu pravimo: “Postal si
človek zame, umrl si in vstal od mrtvih zame in zato nisi samo Bog; si moj
Bog, si moje življenje. V tebi sem našel življenje, ki sem ga iskal, in veliko
več, kar bi si nikoli ne upal pomisliti.”
Bog se ne užali, da je “naš”, ker ljubezen zahteva zaupljivost, usmiljenje
zahteva zaupanje. Ko danes skozi rane vstopamo v skrivnost Boga,
razumemo, da usmiljenje ni ena od njegovih lastnosti, ampak je utrip
njegovega srca. In tako kot Tomaž ne živimo več kot negotovi
učenci,pobožni a opotekajoči; postanemo tudi sami pravi pravcati
zaljubljenci v Gospoda! Ne smemo se bati te besede: zaljubljeni v Gospoda.
(papež Frančišek, 8. 4. 2018).

OBVESTILA
 NEDELJA BOŽJEGA USMILJENA. Tudi letos v 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. Verni vemo tudi za »višjo silo«, za neskončno Božje usmiljenje.
Zavzeto in polni zaupanja in vere ponavljamo: Večni Oče, po njegovem –
Jezusovem - prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta! Jezus,
vate zaupam! 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. Tudi letos je češčenje le od 8:00 do 16:00. Tisti, ki prihajajo
»privatno« v sveti hostiji počastit neizmerno Božje usmiljenje, gotovo molijo s
srcem vse župnije in s srcem vsega sveta. Sklep češčenja je ob 16:00 s sveto
mašo – brez navzočnosti Božjega ljudstva. Sveto obhajilo lahko prejmemo
pred mašo ali po njej ali ob: 8., 10., 12. in 14. uri. – Med dnevom »si vzemimo
čas« in v duhu poromajmo pred Najsvetejše, da izprosimo velike Božje darove.
 ŠE PREMALO IZKORIŠČENA MOŽNOST: obisk Jezusa v cerkvi. To lahko
naredimo vsak dan, ves dan, v Portorožu. Posamično ali kot družina. Jezus
nas čaka, da nanj preložimo svoje skrbi in bolečine in da z nami deli radosti.
 NOVA DOLOČILA V ČASU EPIDEMIJE. Po vladnih napovedih bo od
ponedeljka 12. 4. veljalo: svete maše bodo lahko v skladu z določilom 30
m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva.: v Luciji 3, v Portorožu 17.
 LETOŠNJI PRVOOBHAJANCI in BIRMANCI. Kdaj bo praznik birme in prvega

obhajila, še ne vemo. Vsi župljani smo povabljeni, da se na prihod Jezusa in
Svetega Duha pripravljamo skupaj z otroki in njihovimi družinami.

 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!

 KRIŽEV POT SOLOMONA FISSEHA, umetnika iz Etiopije, V PORTOROŠKI
CERKVI. Ob ogledu molimo za mir v Etiopiji in darujmo za tam preskušane brate,
 NAŠI RAJNI. 1. 4. Je odšla v večni Očetov dom 52-letna Helena Štebljaj,

Ukmarjeva 16, Lucija. Gospod, daj ji zreti sijaj svojih poveličanih ran. Žalostna
Mati Božja, obriši solze žalostnim.

