GODOVI IN SVETE MAŠE
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NEDELJA
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Lucija

09.30

Ezio Visintin,
Marija Hostnikar, osm.

Portorož
Portorož
Lucija

11.00
18.00
19.00

za župniji

18.00

Barbara Velagić
Katarina Tušar
Nerina Gržinič
Ajda Đukić

18.00

Anton Tisovic

letnik XLV. 4. VELIKONOČNA NEDELJA
številka 24.

P. 09. 05.

Ludivika

T. 10. 05.

Antonin

S. 11. 05.

Pankracij

Portorož
Drugod
Portorož

Č. 12. 05.

Leopold Mandić

Lucija

19.00

Zdenka Šimonovič, 30. dan

P. 13. 05.

Fatimska MB

Portorož

18.00

po namenu

S. 14. 05.

Bonifacij

Portorož

18.00

Cvetka Požar

N. 15. 05. 5. VELIKONOČNA
NEDELJA
PRAZNIK SV. BIRME

Lucija
Portorož
Portorož

9.30
11.00
18.00

Ivana Bažec
za župniji
Zofija Janša

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
08. maj – 15. maj 2022

JEZUS NAM DAJE ŽIVLJENJE
IN NAS VARUJE

Tvit papeža Frančiška

Pogosto se zatekajmo k Mariji, Materi vernih! Razne oblike
marijanske pobožnosti – posebno molitev rožnega venca – nam bodo
pomagale živeti našo pot vere in krščanskea pričevanja (7. 5. 2022).
Kot kristjani smo poklicani vsak osebno, a tudi skupno. Vsakdo
sveti kot zvezda v Božjem srcu, a smo poklicani, da skupaj
sestavljamo ozvezdja, ki naj usmerjajo pot človeštva (6. 5.).
Božja beseda nas osvoboaja zagledanosti vase. Lahko nas očisti,
razsvetli in prenovi. Prisluhnimo torej Božji besedi, da bi se odprli
poklicu, ki nam ga Bog zaupa (6. 5.).
Brez vztrajne molitve ni mogoča nobena zmaga nad zlom (2. 5.).
V maju vsak dan skupaj molimo rožni venec za mir. –
Preghiamo insieme ogni giorno di maggio il Rosario per la pace (1. 5.).
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

»Moje ovce
poslušajo
moj glas.
Dajem jim
večno
življenje.«
(Jn 10, 27-30)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)
4. velikonočna nedelja
V današnjem evangeliju se Jezus predstavi kot resnični Pastir Božjega
ljudstva. Govori o odnosu, ki ga veže z ovcami iz črede, t. j. s svojimi
učenci, in vztraja na tem, da je to odnos medsebojnega poznanja. »Moje
ovce – pravi – poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem
jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile«. Ko pozorno beremo ta
stavek, vidimo, da se Jezusovo delo izraža v nekaterih dejanjih: Jezus
govori, Jezus pozna, Jezus daje večno življenje, Jezus varuje.
Dobri Pastir – Jezus – pazi na vsakega od nas, nas išče in nas ljubi, ko
nam namenja svojo besedo, ko v globine pozna naša srca, naše želje in naše
upe, kakor tudi naše poraze in naša razočaranja. Sprejema nas in nas ljubi
takšne, kot smo, z našimi prednostmi in našimi napakami. Za vsakogar
izmed nas “da večno življenje”: se pravi, da nam nudi možnost, da živimo
polno življenje, brez konca. Razen tega nas varuje in nas vodi z ljubeznijo, s
tem ko nam pomaga, da prehodimo nevarna pota in včasih tvegane poti, ki
se nam kažejo vzdolž življenja.
Besedam in kretnjam, ki opišejo način, s katerim Jezus, Dobri Pastir,
ravna z nami, odgovarjajo izrazi, ki zadevajo ovce, se pravi nas: »poslušajo
moj glas«, »hodijo za menoj«. To so dejanja, ki kažejo, na kakšen način
moramo odgovoriti na Gospodovo nežno in skrbno ravnanje. Poslušati in
poznati njegov glas namreč vsebuje povezanost z Njim, ki se krepi v
molitvi, v srečanju srce s srcem z božanskim Učiteljem in Pastirjem naših
duš. Ta intimnost z Jezusom, ta odprtost, pogovarjati se z Jezusom krepi v
nas željo, da mu sledimo in se s tem rešimo iz labirinta zgrešenih potov,
zapustimo sebična ravnanja, da bi se napotili na nova pota bratstva in
lastnega darovanja, in s tem posnemali Njega.
Mi smo edina čreda in se moramo samo potruditi, da poslušamo Jezusov
glas, medtem ko On z ljubeznijo presoja iskrenost naših src. In iz te
neprenehne intimnosti z našim Pastirjem, iz tega pogovora z Njim, prihaja
veselje, da mu sledimo in se pustimo voditi v polnost večnega življenja.
Naj Marija pomaga vsem, ki so poklicani v duhovništvo in v posvečeno
življenje, da z veseljem in pripravljenostjo sprejmejo Kristusovo povabilo,
da bodo njegovi najbližji sodelavci v oznanjevanju evangelija in v službi
Božjega kraljestva v tem našem času (papež Frančišek, 12. 5. 2019)
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NEDELJA JEZUSA DOBREGA PASTIRJA – 59. SVETOVNI DAN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE. Letošnje geslo tedna pred današnjo nedeljo je:
»Pojdi in popravi mojo Cerkev!«, glavna misel papeževe poslanice pa:
»Poklicani k izgradnji človeške družine«. Tudi v osebno in
družinsko molitev vključimo prošnjo za nove duhovne poklice.
SREČANJA STARŠEV OB KRSTU OTROKA: drugo srečanje je v torek 10.
maja ob 20:00.
ŠMARNICE so v povezavi s sveto mašo. 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!
V PRIPRAVI NA SV.BIRMO 15. maja – BIRMANSKA DEVETDNEVNICA.
Z vso ljubeznijo do Svetega Duha se je ta teden udeležujejo birmanci in
njihove družine, botri, ki živijo v Luciji in Portorožu. In seveda vabljeni tudi
drugi župljani.
- Najlepši trenutek je 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!)
LETOŠNJI PRVOOBHAJANCI se te tedne pri verouku skupaj s starši
pripravljajo na svoj najlepši dan – praznik prvega svetega obhajila -, ki bo v
nedeljo 29. maja. Tudi nje spremljamo z molitvijo in z zgledom ljubezni do
Jezusa v sveti maši in obhajilu.
70 LET TEDNIKA DRUŽINA. Uredništvo se zahvaljuje za zvestobo bralcem in
naročnikom. Kdor Družine ne bere redno, je povabljen, da se naroči na
enomesečno brezplačno prejemanje tega bogatega verskega časopisa. Pri
izhodu iz cerkve izpolni naročilnico.
VELIKONOČNA SPOVED. Še je čas, da nas v zakramentu sprave objame
Božja nežnost. Priložnost je vsak dan pred mašo in po njej. Na prvo in tretjo
nedeljo v mesecu med mašo ob 11:00 spoveduje g. Matjaž Kravos iz Sečovelj.
NAŠI RAJNI. S telesno smrtjo 30. 4. je odšla k »nebeškim šmarnicam« 89-letna
Marija Hostnikar roj. Pečovnik, Istrskega odr. 31, Lucija. Gospod, daj ji, na
Marijino priprošnjo, polnost večnega miru in luči in domačim potrebno tolažbo.

