GODOVI IN SVETE MAŠE
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Hanzek in Milan Drevenšek
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Dominik Savio
prvi petek
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LucijaCSO

prva sobota
N. 08. 05. 4. VELIKONOČNA
NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA

Portorož
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Portorož
Portorož

Anton in Marija Verdnik
v zahvalo
Andre Španjol Faflja, osm.
za duh. poklice, za zdravje
Guzič
Jože Širca
po namenu
v čast MB za zdravje
Ezio Visintin
za župniji
Barbara Velagić
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3. VELIKONOČNA NEDELJA
1. maj – 8. maj 2022

NAŠA MOČ: JEZUS NAS LJUBI

Tvit papeža Frančiška
Krščanstvo, ki išče Gospoda med razbitinami preteklosti in ga
zapira v grob navade, je krščanstvo brez velike noči.
- Un
cristianesimo che cerca il Signore tra i relitti del passato e lo
rinchiude nel sepolcro dell’abitudine è un cristianesimo senza
Pasqua (29.4.2022)
Ne bojte se življenja! Bojte se smrti, smrti duše, zaprtosti srca.
Življenje je lepo. Moramo ga živeti in dajati drugim, deliti ga z drugimi,
ne pa se zapirati sami vase (28. 4.).
Prosim, ne navadimo se na vojno. Vsi zavzeto prosimo za mir, z
balkonov in na cestah! Odgovorni za narode, prisluhnite kriku ljudi po miru
(26.4.).

Ko prinesemo mir ranjenemu telesu ali potrti duši, ko posvetimo nekaj
časa poslušanju, spremljanju, tolaženju, se srečamo z Jezusom, ki nas gleda
iz oči tistega, ki ga je življenje prizadelo, in nam ponavlja: Mir z vami! (26.

Jezus:
»Simon,
ali me ljubiš?«
Simon:
»Da, Gospod,
ti veš,
da te imam rad.«

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

(Jn 21, 1-19)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OBVESTILA

3. velikonočna nedelja.

* 1. maj – SV. JOŽEF, DELAVEC. Priporočimo mu svet delavstva.
* ŠMARNICE. V Portorožu ob 18:00, v Luciji ob 19:00. Šmarnično branje v
Portorožu: Špela Pahor, Marija ima rada vse otroke, v Luciji: Branko Petauer,
Marija ima mnogo oblek. – Z veseljem naredimo iz maja dar naši nebeški
Materi Mariji. Naj bo ves letošnji maj zaupen krik h Kraljici miru: Izprosi mir
Ukrajini!

Celotni dogodek, zapisan na koncu evangelijev, nam
omogoča, da se potopimo v veselje, s katerim nas Gospod vabi, naj »okužimo« druge.
Spominja nas na tri čudovite stvarnosti, ki zaznamujejo naše življenje učencev:

Bog kliče. Vse se dogaja na obali Galilejskega jezera. Petrove mreže, kakor tudi
egiptovska čebula, so v Svetem pismu simbol skušnjave nostalgije po preteklosti,
želje, da bi ponovno imeli nekaj, kar smo želeli pustiti. Ob izkušnjah neuspeha,
bolečine in celo dejstva, da se stvari niso izkazale za takšne, kot smo upali, se
vedno pojavi prefinjena in nevarna skušnjava, ki vabi v malodušje, v obup.
Jezus pride prav tja, v Petrov neuspeh. Ne čaka idealnih situacij ali duševnih
razpoloženj, ampak jih ustvarja. Ne pričakuje, da se bo srečal z osebami brez težav,
brez razočaranj, grehov ali omejenosti., Gospod se ne naveliča klicati. Moč
Ljubezni je tista, ki je postavila na glavo vsakršno napoved in zna ponovno začeti.
Tako dela tudi z nami: vsak dan nas kliče, da bi ponovno podoživeli svojo
zgodbo ljubezni z Njim, da bi se ponovno utemeljili v novosti, ki je On. Vsako
jutro nas išče tam, kjer smo in nas vabi, »naj se dvignemo, naj ponovno vstanemo
na njegovo Besedo, naj gledamo kvišku in verujemo, da smo ustvarjeni za Nebo,
ne za zemljo; za višave življenja, ne za nižave smrti«. Ko ga sprejmemo, se
povzpnemo višje, objamemo svojo lepšo prihodnost ne kot eno izmed možnosti,
ampak kot stvarnost. Ko Jezusov klic usmerja življenje, se srce pomladi.
Bog preseneča. Vabi ne samo, da bi se pustili presenetiti, ampak da bi
uresničevali presenetljive stvari. Gospod kliče in ko sreča učence s praznimi
mrežami, jim predlaga nekaj nenavadnega: loviti ribe podnevi. Ponovno jim da
upanje s tem, da jih premakne in spet spodbudi, naj tvegajo, naj ne mislijo, da je
karkoli in predvsem kdorkoli izgubljen. - Bog preseneča, kadar kliče in vabi, da na
odprto morje zgodovine ne bi vrgli le mrež, ampak same sebe ter bi gledali na
življenje, na druge in tudi nase tako, kot On, ki »v grehu vidi otroke, ki jih je
potrebno ponovno dvigniti; v smrti brate, ki jih je potrebno obuditi; v potrtosti srca,
ki jih je potrebno potolažiti.
Bog kliče, Bog preseneča, ker Bog ljubi. Njegov jezik je ljubezen. Zato
Petru in nam pravi, naj se uglasimo na isti jezik: »Ali me ljubiš?« Peter
sprejme povabilo in po dolgem času, ki ga je preživel z Jezusom, razume, da
ljubiti pomeni prenehati biti v središču. Sedaj ne izhaja več iz sebe, ampak
iz Jezusa: »Ti vse veš«. Prepozna, da je slaboten, razume, da ne more iti
naprej le z lastnimi močmi. In zanese se na Gospoda, na moč njegove
ljubezni, vse do konca. To je naša moč, katero smo vsak dan poklicani
obnoviti: Gospod nas ljubi. Biti kristjan je klic, da bi zaupali, da je Božja
ljubezen večja od vsakršne omejenosti ali greha. To je čudež Boga, ki iz
naših življenj naredi umetnine, če se dopustimo, da nas vodi njegova
ljubezen (papež Frančišek, 5. 5. 2019).

* TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. V Sloveniji se z molitvijo ves teden
pripravljamo na obhajanje nedelje Jezusa, Dobrega pastirja, posebno vsak dan pri
maši. Tudi v osebno in družinsko molitev vključimo prošnjo za nove duhovne
poklice. Letošnje geslo tega tedna je: »Pojdi in popravi mojo Cerkev!«,
Prihodnjo nedeljo 8. 5. smo ob 16:00 vabljeni k skupni molitvi za duhovne
poklice pri strunjanski Mariji.
 BESEDA ŽIVLJENJA: v Luciji v ponedeljek, 17:30, v Portorožu v torek po
maši.
 SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV: v sredo ali v četrtek ob 20:00.
 SREČANJE PRVOOBHAJANCEV S STARŠI: v torek pri verouku ob 17:00.
 SREČANJA STARŠEV OB KRSTU OTROKA: prvo od treh srečanj je v torek
3. maja ob 20:00.
 TRIJE POMEMBNI DNEVI TA TEDEN:
- Četrtek pred prvim petkom: molitev za duhovne poklice
- Prvi petek: dan ljubezni do Jezusovega Srca
- Prva sobota: dan ljubezni do Marijinega brezmadežnega srca
 V PRIPRAVI NA SV.BIRMO 15. maja – BIRMANSKA DEVETDNEVNICA.
Pričnemo jo v petek, 6. maja. Z vso ljubeznijo do Svetega Duha se je
udeležujejo birmanci in njihove družine, botri, ki živijo v Luciji in Portorožu. In
seveda vabljeni tudi drugi župljani.
- Najlepši trenutek bo vsak dan sveta maša z odkrivanjem darov Svetega
Duha in njihovim življenjem.
- Vse te dni preživimo bolj kot sicer povezani s Svetim Duhom. Živimo v
njegovi ljubezni. Večkrat ga pokličimo: Pridi, pridi, Sveti Duh!
- S svojo molitvijo in darovanjem trpljenja spremljamo birmance in njihove
družine (duhovni botri!)
 VELIKONOČNA SPOVED. Kdor ni uspel ob veliki noči priti do spovedi –
zakramenta sprave, lahko to še naredi in dopusti, da ga objame Božja
nežnost. Priložnost je vsak dan pred mašo in po njej.

