GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 18. 04. 3. VELIKONOČNA
NEDELJA - Začetek tedna
molitve za duhovne poklice
P. 19. 04. Leon

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Tomšič Jurjevič Šeligo
za župniji
Janez Uštar
za MePZ sv. Lucije

T. 20. 04.

Teotim

18.00

Stane Čendak
Zofija Janša

S. 21. 04.

Anzelm

Portorož
Drugod
Lucija

Č. 22. 04.

Aleksandra, Hugo

19.00

Ciril in Vladimir Voglar

P. 23. 04.

Jurij

Lucija
Drugod
Portorož

18.00

v dober namen

S. 24. 04.

Fidel

Portorož

18.00

Ivan in Marta Oplanić

9.30
11.00
18.00

Guerino Zubin in sorodniki
za župniji
za otroke (M)

8.00

Franka Sinković

letnik XLIV.
številka 21.

3. VELIKONOČNA NEDELJA
18. april – 25. april 2021

JEZUS ZARES OSTAJA MED NAMI

Drugje

N. 25. 04. 4. VELIKONOČNA
NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Celo smrt trepeta, ko kristjan moli, ker ve, da ima vsak
molivec močnejšega zaveznika, kot je ona: Vstalega Gospoda. Perfino la morte trema quando un cristiano prega, perché sa che
ogni orante ha un alleato più forte di lei: il Signore Risorto (15. 4. 2021).

Dihanje vere je molitev. V veri toliko rastemo, kolikor se naučimo
moliti (14. 4.).
Sredi protislovij in nerazumljivega, s čemer se moramo vsak dan
srečevati, ko nas utaplja in omamlja toliko besed in zvez, se skriva glas
Vstalega, ki nam pravi: »Mir vam bodi!« (13. 4.).
Jezus je Vstali, Gospod. Šel je prek smrti, da bi nas rešil. On je tu ob
nas, še predno ga začnemo iskati. Ko nas dviga iz naših padcev, nam
pomaga, da rastemo v veri (12. 4.).
Danes se vprašajmo: »Jaz, ki sem tolikokrat prejel Božje odpuščanje,
njegovo usmiljenje, ali sem usmiljen do drugih?« (11. 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

Jezus:
»Poglejte
moje roke
in moje noge,
da sem
res jaz.
Potipljite me
in poglejte!«
(Lk 24, 35-48)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)
3. velikonočna nedelja
V središču te tretje velikonočne nedelje je izkušnja, ki so jo z Vstalim imeli
njegovi učenci vsi skupaj. Dogodek, ki ga prinaša evangelist Luka, zelo vztraja
na realizmu vstajenja.
Jezus opazi, da so apostoli vznemirjeni, ker ne morejo dojeti vstajenja od
mrtvih. Mislijo, da vidijo prikazen. A vstali Jezus ni prikazen, ampak človek s
telesom in dušo. Da bi jih o tem prepričal, jim pravi: »Poglejte moje roke in
moje noge – pokaže jim rane –: da sem jaz sam! Potipljite me in poglejte, kajti
duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz«. Evangelij pove tudi
nekaj zanimivega: toliko veselja so imeli v sebi, da v tem veselju niso mogli
verjeti: “Ne, kaj takega ne more biti! Ne more biti tako!” A da bi jih prepričal,
jim Jezus reče: »Imate tukaj kakšno jed?«. Ponudili so mu pečeno ribo; Jezus
jo vzame in jo poje pred njimi, da bi jih prepričal.
Jezusovo vztrajanje glede svojega vstajenja razsvetljuje krščansko gledanje
na telo: telo ni prepreka ali ječa za dušo. Telo je ustvaril Bog in človek ni
popoln, če ni združitev telesa in duše. Jezus, ki je premagal smrt in vstal s
telesom in dušo, nam da razumeti, da moramo imeti pozitivno gledanje na naše
telo. Utegne postati priložnost ali sredstvo za greh, toda greh ni izzvan s strani
telesa, marveč s strani naše moralne slabosti. Telo je prečudovit Božji dar,
namenjen, da skupaj z dušo v polnosti izrazi Njegovo podobo in sličnost.
Vsekakor smo poklicani, da zelo spoštujemo in skrbimo za svoje telo in za telo
drugih.
Vsaka žalitev ali rana ali nasilje nad telesom našega bližnjega je napad na
Boga stvarnika! Moja misel posebej velja otrokom, ženskam, starejšim, ko
slabo ravnajo z njihovim telesom. V mesu teh oseb se srečamo s Kristuso-vim
telesom. Tu je Kristus ranjen, zasramovan, opeharjen, ponižan, bičan, križan…
Jezus nas je učil ljubezni. To je ljubezen, ki se je z njegovim vstajenjem
pokazala močnejša od greha in smrti in hoče odrešiti vse tiste, ki v svojem
telesu doživljajo suženjstva naših časov. V svetu, kjer prepogosto prevladujejo
nasilje nad slabotnejšimi in materializem, ki duši duha, nam današnji evangelij
pove, da smo ljudje zmožni gledati v globino, polni čudenja in velikega veselja,
ker smo srečali vstalega Gospoda. Kliče nas, naj postanemo ljudje, ki znajo
sprejeti in vrednotiti novost življenja, ki jo On seje v zgodovino, da bi jo
usmeril v nova nebesa in v novo zemljo.
(papež Frančišek, 18. 4. 2018)

OBVESTILA
 TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 18. – 25. 4. 2021. Geslo:
»Pripadaj, išči in se odloči.« V Sloveniji se z molitvijo ves teden pripravljamo
na obhajanje nedelje Jezusa, Dobrega pastirja. Potrudimo se te dni prihajati k
sveti maši, da bomo skupaj molili za Božji dar novih duhovnih poklicev. Vsak
dan bomo slišali tudi besedo spodbude, da vztrajamo pri delu za duhovne
poklice. - Vsak dan skozi vse leto molijo za duhovne poklice MOLIVCI živega
rožnega venca. Povezuje jih p. Krizostom, ki prosi, da mu ti molivci odgovorijo
na pismo, ki jim ga je poslal. »S tem potrdite svojo članstvo in dobili boste
tudi revijo Brat Frančišek, v kateri je sedaj rubrika Žetev.«
 PRED SVETO BIRMO. Namesto pred enim letom bo birma – tudi za naše štiri
mlade – v nedeljo 16. 4. v župniji Sečovlje. Mesec pred birmo se poskušajmo
tudi kot župnija pripravljati na ta praznik skupaj z mladimi in njihovimi
družinami. Sledimo zgledu apostolov. Ti so pred »svojo birmo« vneto in
veselo živeli z vstalim Jezusom. Zato se vsak dan srečujmo z Jezusom v
bližnjem, v sebi (pri molitvi), v življenju Božje besede, v sodelovanju pri
nedeljski maši in v medsebojni ljubezni z Jezusom med nami. Bodimo mladim
priče Vstalega.
 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.
 VELIKONOČNA SPOVED. Kdor ni uspel ob veliki noči priti do spovedi, lahko to
še naredi in dopusti, da ga objame Božja nežnost. Priložnost je vsak dan pred
mašo in po njej.
 NOVA DOLOČILA V ČASU EPIDEMIJE. Po vladnih določilih od ponedeljka 12.
4. velja: svete maše so lahko v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz.
člane istega gospodinjstva.: v Luciji 3, v Portorožu 17.
 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, blagoslov pri delu in tudi za konec epidemije.
 NAŠI RAJNI. 12. 4. je odšel v večni Očetov dom 66-letni Silvan (Silvo) Petelin,
Belokriška 32, Portorož. Gospod, daj mu večni pokoj in domačim tolažbo.

