GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 10. 4. CVETNA – OLJČNA
NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA
P. 11. 04. Stanislav

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Ferruccio e tutti Bartole

T. 12. 04.

Viktor

18.00

Klinar

S. 13. 04.

Martin, Ida

Portorož
Drugod
Lucija
Portorož
Lucija
Portorož
Lucija
Portorož

18.00
19.30
18.00
19.00
20.00
19.00
9.30
11.00
18.00

Č. 14. 04. VELIKI ČETRTEK
P. 15. 04. VELIKI PETEK
GOSPODOVEGA TRPLJENJA

S. 16. 04. VELIKA SOBOTA

Lucija

N. 17. 04.

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJANJA

Lucija
Portorož
Portorož

8.00

Zvonko Kovačič

za župniji
Franc Pigac

Peter Weil
družina Writzl
za žive in pok. duhovnike
Marija Juričev

Danica Gomboc
za vero, upanje in ljubezen
Voglar in Železnik
za župniji
v čast Rožnovenski MB

Tvit papeža Frančiška
Presveto Marijo prosim, da posreduje za ta postni čas, da bi
sprejeli poziv, da se spravimo z Bogom, usmerimo pogled srca v
velikonočno skrivnost Jezusove smrti in vstajenja in se spreobrnemo za
odprt in iskren pogovor z Bogom (9. 4. 2022).
Smo kot majhni otroci, ki poskušajo hoditi, a padejo. In vsakokrat jih
mora očka ponovno dvigniti. Odpuščanje nebeškega Očeta nas vedno
spet postavi na noge: Božje odpuščanje, spoved, je vedno prvi korak
našega povratka k Gospodu (8. 4.)
So žrtve, katerih nedolžna kri kriči prav do nebes in prosi: naj se
vendar konča ta vojna! Naj utihne orožje! Prenehajte sejati smrt in
razdejanje! - Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al
Cielo e implora: si metta fine a questa guerra! Si facciano
tacere le armi! Si smetta di seminare morte e distruzione! (6.
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

letnik XLV.
številka 20.

CVETNA - OLJČNA NEDELJA
10. april – 17. april 2022

POZDRAVLJEN JEZUS – BLAGI KRALJ MIRU

»Blagoslovljen
kralj,
ki prihaja
v Gospodovem
imenu!
V nebesih mir
in slava
na višavah!«
(Lk 19, 28-40;
22 in 23)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI

(Ps 119)

S papežem Frančiškom v veliki teden
CVETNA NEDELJA
Vzklikanje ob vhodu v Jeruzalem in ponižanje Jezusa.
Praznični klici in besno sovraštvo. Ta dvojna skrivnost vsako
leto spremlja vhod v veliki teden. To je značilno za
bogoslužje te nedelje: procesija z oljčnimi vejami in potem
slovesno branje Jezusovega trpljenja. - Jezus ve, da gre za
vojno med Bogom in Knezom tega sveta (14. 4. 2019).
VELIKI ČETRTEK
Jezus, ki je imel vso oblast, je umil noge, kar so delali
sužnji. Potem je rekel: To delajte tudi vi med seboj.
Bodite bratje v služenju, ne v ambiciji, v gospodovanju
drugega. Bratstvo je ponižno, služi. To je Jezusovo
pravilo, evangeljsko pravilo: pravilo služenja. Vsi mi moramo biti služabniki.
V našem srcu mora biti vedno ta ljubezen služiti drugemu (18. 4. 2019).
VELIKI PETEK
Gospod Jezus, pomagaj nam v tvojem križu videti vse križe
sveta: križ ljudi lačnih kruha in ljubezni; križ ljudi, ki so
sami in so jih zapustili celo lastni otroci in sorodniki; križ
človeštva, ki blodi v temi negotovosti in v temini kulture
bežnega trenutka; križ naših slabosti, naših izdajstev, naših
grehov… Gospod Jezus, poživi v nas upanje v tvoje vstajenje in tvojo končno
zmago nad vsem zlom in nad vso smrtjo (19. 4. 2019),
VELIKA SOBOTA
Žene nesejo dišave k grobu, a se bojijo, da je njihova
pot zaman, ker velik kamen zapira vhod v grob. Pot teh
žena je tudi naša pot. Zdi se, da se bo vse zdrobilo ob
tistem kamnu. Danes pa odkrijemo, da naša pot ni
prazna, da ne trešči ob grobni kamen. Velika noč je
praznik odvalitve kamna. Bog premakne najbolj trde kamne: smrt, greh,
strah, posvetnost. Kateri je moj kamen, ki ga je treba odvaliti? (20. 4. 2019).

OBVESTILA

 VOŠČILO PRVOOBHAJANCEM OB PRVI SPOVEDI. Naj Amadeja, Chiara, Valentina,
Ermano, Luka, Samuel in Svit vedno ostanejo v objemu dobrega nebeškega Očeta!
 VELIKONOČNA SPOVED: - V Portorožu: v nedeljo 10. 4. od 17.30 dalje p. Janez iz
Pirana, v Luciji v ponedeljek 11. 4. ob 18:30 g. Matjaž Kravos, v petek in soboto pol
ure pred obredi p. Roman, druge dni pred mašo in po maši župnik. Koprska
stolnica: v tem tednu vsak dan do srede od 8.30 do 9.30 in 17.00 do 18.30, minoriti v
Piranu: od 7:30 dalje.
 OBISK STAREJŠIH IN BOLNIKOV, KI NE MOREJO V CERKEV. Po dogovoru.
 VEROUČENCI imajo verouk ta teden. Razen 3. in 4. razreda. V velikonočnem tridnevju
(veliki četrtek, petek , sobota) so vsi povabljeni k obredom. Za birmance je obisk
tridnevja del priprave na prejem zakramenta svete birme, za prvoobhajance na prvo
obhajilo.
 VELIKI ČETRTEK Zvečer sta zahvalni sv. maši za evharistijo, duhovništvo, zapoved
ljubezni in edinost: v Portorožu ob 18.00, v Luciji ob 19.30. Ta dan je nabirka za
Ukrajino. Po sv. mašah je molitev z Jezusom na Oljski gori.
 VELIKI PETEK Ta dan je strogi post.. Ob 15.00 je v obeh cerkvah križev pot. Obredi
velikega petka: Portorož ob 18.00, Lucija ob 19.00. Po obredih je tiha molitev ob
božjem grobu. Nabirka je ta dan za Sveto deželo
 DEVETDNEVNICA PRED NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA se prične na veliki
petek ob 15.00 in se zaključi na nedeljo Božjega usmiljenja 24. 4. Prosimo Božje
usmiljenje za naši župniji, za našo domovino, za družine in prevsem za mir v Ukrajini.
 BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL, Portorož: cerkev ob 15.00, Beli križ ob 16.00,
Bernardin ob 16.30. Lucija: cerkev ob 15.00 in 17.00, Lucan – kapelica 16.00. Darovi
so namenjeni za Ukrajino in lačne otroke v Etiopiji.
 VELIKA SOBOTA dopoldne molitev ob božjem grobu. Velikonočna vigilija: Lucija ob
19:00, Portorož ob 20:00 (blagoslov ognja, hvalnica velikonočni sveči, bogoslužje
božje besede, obnovitev krstnih obljub, evharistija in vstajenjska procesija). Svečke
za procesijo nabavite v cerkvi ( 1,50 €) ali jih prinesete od doma.
 VELIKA NOČ – praznik Jezusovega vstajenja. Svete maše po nedeljskem urniku.
Zvečer ob 18.00 je v Portorožu sv. maša v hrvaškem in slovenskem jeziku. Pri vseh
sv. mašah je darovanje za vzdrževanje duhovnika.
 VELIKONOČNI PONEDELJEK sv. maše: ob 11.00 v Portorožu, ob 19:00 v Luciji. –
Romanje »v Emavs« – v Strunjan: odhod ob 8:00 iz Lucije in Portoroža.
 24 URNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA pred praznikom Božjega usmiljenja je v
lucijski cerkvi od sobote 23. 4. ob 15.00 do nedelje 24. 4. do 16.00.
 PRED VOLITVAMI MOLIMO k Svetemu Duhu.
 NAŠI RAJNI. Podobna Jezusu v smrti: 1. 4. 94-letna Matilda (Tilka) Bezgovšek roj.
Kapla, Vinjole 2, Lucija, Naj mu bo tudi v vstajenju!

