GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 24. 04. 2. VELIKONOČNA
BELA - NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA

Portorož
Lucija

11.00
16.00

P. 25. 04. SV. MARKO

Portorož
Lucija

18.00
19.00

T. 26. 04. Marija
Mati dobrega sveta
S. 27. 04. Hozana

Portorož
Drugod
Lucija

18.00

Č. 28. 04.

Lucija
Drugod
Portorož

19.00

Strgar Jankovič Krajnik

18.00

Damjan Starc

Portorož

18.00

Anton Janša

Lucija
Portorož
Portorož

9.30
11.00
18.00

Hanzek in Milan Drevenšek
družina Benulič Vojteh
za župniji

Peter Chanel

P. 29. 04. KATARINA
SIENSKA, sozav. Evrope
S. 30. 04. Pij V.
N. 01. 05. 3. VELIKONOČNA
Začetek tedna molitve
za duhovne poklice

8.00

Kazimir Pines
Marica Merljak, zadušnica
Emma Moscarda
za župniji
Katica Purić
v zahvalo za srečno vrnitev
Marta, čemažar in Gorjanc
po namenu

letnik XLV. 2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
številka 22.

NEDELJA BOŽJEGA USMI LJENJA
24. april – 1. maj 2022

DAROVI VSTALEGA JEZUSA:
MIR, USMILJENJE, VESELJE

Tvit papeža Frančiška
Prosimo za milost, da bi čutili, da potrebujemo usmiljenje.
Samo tako deluje v nas Božje usmiljenje. - Chiediamo la grazia di
sentirci bisognosi di misericordia: solo così la salvezza di Dio
agisce dentro di noi (23. 4. 2022).
Kako lepa je Cerkev, ki teče po cestah sveta v želji, da bi vsem
prinesla veselje evangelija. K temu smo poklicani: da odvalimo tisti kamen
od groba, v katerega često zapečatimo Gospoda, da bi razširili njegovo
veselje v svetu (23. 4.).
»Spoštuj očeta in mater« je svečana naloga. Ne gre zgolj za lastnega
očeta in mater, ampak za starost življenja. Mi smo prejeli ljubezen od
staršev, starih staršev in sedaj jim vračajmo to ljubezen (20. 4.).
Rane na telesu vstalega Jezusa so znamenje boja, ki ga je on prestal in
zmagal za nas, z orožjem ljubezni, da bi mi imeli mir, bili v miru, živeli v
miru (17. 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 Tomažu:
»Položi svoj prst
sem in poglej
moje roke.
Daj svojo roko
in jo položi
v mojo stran.«
(Jn 20, 19-31)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. velikonočna nedelja.
Današnji evangelij pove, da se je osmi dan po veliki noči Jezus prikazal
svojim učencem v dvorani zadnje večerje. Bilo je zvečer in jim je prinesel
tri darove: mir, veselje, apostolsko poslanstvo.
Prve besede, ki jih je izrekel, so: »Mir vam bodi«. Vstali prinaša resnični
mir, ker je s svojo žrtvijo na križu uresničil spravo med Bogom in
človeštvom in premagal greh in smrt. To je mir. Njegovi učenci so bili prvi,
ki so bili potrebni tega miru, ker sta se jih po ugrabitvi in smrti Učitelja
polastila zbeganost in strah. Jezus pride živ med nje in jim pokaže svoje
rane – Jezus je hotel ohraniti svoje rane –, te rane na poveličanem telesu jim
podarijo mir kot sad zmage.
A tisti večer ni bilo tam apostola Tomaža. Ko so ga seznanili s tem
izrednim dogodkom, ni verjel pričevanju drugih apostolov in je hotel osebno
preveriti resničnost tega, kar so trdili. Osem dni za tem, prav na današnji
dan, se ponovi prikazanje: Jezus pride naproti Tomaževi neveri in ga
povabi, naj se dotakne njegovih ran. Te pomenijo vir miru, ker so znamenje
neizmerne Jezusove ljubezni, ki je premagal človeku sovražne sile, greh,
smrt. Povabi ga, naj se dotakne ran. To je nauk za nas, kot bi Jezus rekel
vsem nam: “Če nimaš miru, se dotakni mojih ran.”
Dotakniti se Jezusovih ran, kar pomeni mnoge probleme, težave,
preganjanja, bolezni tolikih ljudi, ki trpijo. Nimaš miru? Pojdi, pojdi obiskat
nekoga, ki je simbol Jezusove rane. Dotakni se Jezusove rane. Iz tistih ran
prihaja usmiljenje. Zato je danes nedelja usmiljenja. Eden od svetnikov je
znal reči, da je telo križanega Jezusa kakor vreča usmiljenja, ki skozi rane
prihaja do vseh nas. Vsi potrebujemo usmiljenje, to vemo. Približajmo se
Jezusu in se dotaknimo njegovih ran v svojih bratih, ki trpijo. Jezusove rane
so zaklad: iz njih prihaja usmiljenje. Bodimo pogumni in se dotaknimo
Jezusovih ran. S temi ranami On stoji pred Očetom, kaže jih Očetu, kot bi
rekel: “Oče, to je cena, te rane so, kar sem plačal za svoje brate.” S svojimi
ranami Jezus posreduje pred Očetom. Nam daje usmiljenje, če se
približamo, in posreduje za nas. Ne pozabimo Jezusovih ran.
Drugi dar, ki ga vstali Jezus prinese učencem je veselje. Evangelist poroča,
da so se »učenci razveselili, ko so videli Gospoda«.
In nato, vrh miru in veselja Jezus prinaša učencem v dar tudi poslanstvo.
»Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« (papež Frančišek, 28.4.2019).

OBVESTILA











NEDELJA BOŽJEGA USMILJENA – V LUCIJI PRAZNIK CELODNEVNEGA
ČEŠČENJA – 24 UR ZA GOSPODA. Med dnevom z zaupanjem poromajmo v
lucijsko cerkev, da v sveti hostiji počastimo neizmerno Božje usmiljenje. Sklep
češčenja je ob 16:00 s sveto mašo.

1. maj – SV. JOŽEF, DELAVEC. Priporočimo mu koprsko škofijo in svet
delavstva.

ŠMARNICE. V Portorožu ob 18:00, v Luciji ob 19:00. Šmarnično branje v
Portorožu: Špela Paho, Marija ima rada vse otroke, v Luciji: Branko Petauer:,
Marija ima mnogo oblek. – Z veseljem naredimo iz maja lep dar naši nebeški
Materi Mariji.
STARŠI PRED KRSTOM OTROKA. Prvo od treh srečanj v Portorožu je v torek, 3.
maja, ob 20:00.
ZAHVALA. Iskrena hvala vsem, ki ste vložili veliko truda in moči v pripravo in potek
velikonočnih praznikov (pevci, čistilke, krasilke...). Posebna pohvala birmancem in
prvoobhajancen in njihovim družinam za sodelovanje. Bog povrni tudi za vse
darove teh dni: za župniji in župnika, za Ukrajino na veliki četrtek: (Portorož 152 €,
Lucija 90 €), za Sveto deželo na veliki petek (Portorož 213 €, Lucija 154 €), ob
velikonočnih jedilih za Ukrajino in za lačne otroke v Etiopiji (Portorož 554 €, Lucija
317 €).
DANES VELIKA NOČ PRAVOSLAVNIH. Skupaj z njimi vzklikamo: »Kristus je
vstal!« »Zares je vstal!«
NAŠI RAJNI. 17. 4. je odšel s telesno smrtjo v usmiljeni Očetov objem 78-letni
Andre Španjol Faflja, XXX divizije 10, Lucija, 20. 4. pa 94-letna Marica (Marija)
Merljak, Šolska 2, Lucija. Molimo, da dosežeta polnost velikonočne skrivnosti in
domači potrebno tolažbo.
MARICA MERLJAK je bila ena od zelo živih in dejavnih članov lucijske župnije.
Pomagala je tudi v župnijah Piran in Portorož.
V Piranu je takoj našla pot do cerkve, najprej k sv. Frančišku, in se vključila v
pevsko skupino.
V Portorožu je bila katehistinja, sodelovala je v župnijski Karitas ob njenem
nastanku leta 1992 in pomagala v župnijski pisarni.
V Luciji so ji bile zaupane veroučne skupine v italijanščini, pri maši v italijanskem
jeziku je redno brala božjo besedo. Zadnja leta je za nas molila in trpela.
Gospod, povrni ji za vso njeno ljubezen!

