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6. VELIKONOČNA NEDELJA
NEDELJA TURIZMA
22. maj – 29. maj 2022

POSLANSTVO SVETEGA DUHA

Drugod

N. 29. 05. 7. VELIKONOČNA
NEDELJA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Potrebujemo globoko spremembo, spreobrnjenje, ki bo
razorožilo srca in vsakemu omogočilo, da bo v drugem prepoznal brata
(20. 5. 2022).
Potrebno je , da se kot Cerkev vrnemo k bistvenemu, da se ne
izgubimo v tolikih nepomembnih stvareh in s tem tvegamo, da izgubimo
izpred oči preprosto čistost evangelija. - Come Chiesa abbiamo
bisogno di tornare all’essenziale, di non smarrirci in tante cose
secondarie, con il rischio di perdere di vista la purezza semplice
del Vangelo (18. 5.)

Pustimo, da nas Jezus, živi Kruh, ozdravi naših zaprtosti in nas odpre
k sodelovanju, nas ozdravi ostrine in zagledanosti vase in nas navdihne,
da mu sledimo, kamor nas hoče voditi (17. 5.).
Svetosti ne dosežemo z nekaj junaških dejanj, ampak z veliko
vsakdanje ljubezni (15. 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

»Tolažnik pa,
Sveti Duh,
vas bo učil vsega
in spomnil vsega,
kar sem vam
povedal.«
(Jn 14, 23-29)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

6. velikonočna nedelja
Evangelij podaja odlomek govora, ki ga je Jezus namenil apostolom pri
zadnji večerji. V njem govori o delovanju Svetega Duha in jim da obljubo:
»Tolažnik Sveti, ki ga bo poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in
spomnil vsega, kar sem vam povedal«. Ko se približuje trenutek križa, Jezus
zagotavlja apostolom, da ne bodo ostali sami: vedno bo z njimi Sveti Duh,
Tolažnik, ki jih bo podpiral v poslanstvu, da ponesejo evangelij po vsem
svetu. V grškem izvirniku je izraz “Paraklitos” in pomeni tistega, ki se
postavi ob tebe, da te podpira in tolaži. Jezus se vrne k Očetu, a še naprej po
Svetem Duhu uči in podpira svoje učence.
V čem je poslanstvo Svetega Duha, ki ga Jezus obljubi v dar? »On vas
bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« Za časa svojega
zemeljskega življenja je Jezus že povedal, kar je hotel zaupati apostolom:
dopolnil je Božje razodetje, se pravi vse, kar je Oče hotel z učlovečenjem
Sina povedati človeštvu. Naloga Svetega Duha je, da spomni, se pravi, da v
polnosti da razumeti in voditi h konkretnemu uresničevanju Jezusovih
naukov. In prav to je tudi poslanstvo Cerkve, kar uresničuje s posebnim
načinom življenja, ki ga zaznamujejo nekatere zahteve: vera v Gospoda in
izpolnjevanje njegove Besede; poslušnost delovanju Svetega Duha, ki daje,
da je Vstali Gospod neprenehoma živ in navzoč; sprejemanje njegovega
miru in pričevanje, ki ga dajemo za ta mir s tem, da smo odprti do drugega
in za srečanje z njim.
Da bi Cerkev uresničila vse to, je z dejavnim sodelovanjem slehernega
krščenca poklicana, da deluje kot občestvo, ki je na poti in ga navdihuje ter
krepi luč in moč Svetega Duha, ki vse dela novo. Gre za to, da se
osvobodimo posvetnih vezi, ki jih predstavlja naš način gledanja, naši
podvigi, naši cilji, ki pogosto bremenijo pot vere, in pozorno prisluhnemo
Gospodovi besedi. Na ta način je Sveti Duh tisti, ki nas vodi in ki vodi
Cerkev, da bo zablestel njen pravi obraz, lep in sijoč, kakor ga hoče Kristus.
Danes nas Gospod vabi, naj odpremo srce za dar Svetega Duha, da nas
bo vodil po poteh zgodovine. On nas dan za dnem uvaja v logiko evangelija,
logiko sprejemajoče ljubezni, ko nas “uči vsako stvar” in “nas spomni
vsega, kar nam je povedal Gospod”. Marija naj pomaga tudi nam, da se
damo poučiti in voditi Tolažniku, da bomo znali sprejeti Božjo Besedo in jo
izpričati s svojim življenjem.
(papež Frančišek, 26. 5. 2019)

OBVESTILA
 VESELJE G. ŠKOFA JURIJA. Po bogatem in doživetem bogoslužju svete
birme v Portorožu prejšnjo nedeljo je približno tako povedal: »Ni v vsaki župniji
takšne ubranosti pri maši.« Naj nam bo to spodbuda za nadaljnje prizadevanje
za edinost pri maši in v življenju.
 ZAHVALA. Naj Sveti Duh povrne s svojimi darovi in sadovi vsem, ki ste
pripomogli k prelepemu prazniku svete birme: birmancem in njihovim
družinam, katehistinjam, pevcem in vsem, ki ste vse leto z molitvijo in žrtvami
gradili birmansko leto. Gotovo boste z molitvijo še naprej spremljali mlade, da
v svet ponesejo Svetega Duha in njegov način življenja. – Hvala družini Premrl
za birmansko kosilo za g. škofa in štiri duhovnike.
 BIRMANCI. V tednu po birmi ste prišli v ponedeljek in torek k zahvalnim
mašam, ko smo odkrivali sadove Svetega Duha. Ta teden je spet verouk v
ponedeljek ob 16:00 in v torek ob 15:00. Koliko si imamo povedati o birmi na
darovih, ki smo jih prejeli! Prinesite veroučna spričevala, da bo tudi tam
vpisana vaša birma.
 Z DRUŽINAMI PRVOOBHAJANCEV skupaj proti prazniku prvega svetega
obhajila v nedeljo 29. maja. Spremljajmo jih z molitvijo in z zgledom ljubezni
do Jezusa v sveti maši in obhajilu.  PRVOOBHAJANCI S STARŠI prihajate ta teden k sveti maši v ponedeljek,
torek, četrtek in petek. Zato za vas ni verouka v torek. Spoved pred prvim
obhajilom bo v petek ob 17:00. Spoveduje tudi pater iz Pirana.
 ŠMARNICE SO - v cerkvi vsak dan vključene v dnevno sveto mašo. Lepo
vabljeni k Mariji, majniški kraljici.
- doma. Ko ne moremo v cerkev, se v družini zberemo ob Marijini podobi in
skupaj molimo k naši nebeški Materi Mariji. Vsak dan maja – lep dar Mariji.
Potrudimo se tudi z molitvijo rožnega venca skrajšati dneve vojne v Ukrajini.
 PROŠNJI DNEVI. Tri dni pred vnebohodom se za varstvo in posredništvo pri
Bogu za vsa področja življenja priporočamo svetnikom.
 GOSPODOV VNEBOHOD je v četrtek. Sveta maša je tudi v Portorožu ob
18:00.
 OB DESETLETNICI VODENJA ŠKOFIJE nas naš g. škof Jurij vabi k zahvalni
maši za svetega očeta Frančiška v korpski stolnici v četrtek, na vnebohod ob
10:00. Z nami bo tudi apostolski nuncij v Sloveniji nadškof Jean- Marie Speich.
 DEVETDNEVNICA V ČAST SVETEMU DUHU. Kot apostoli z Marijo vsako leto
od vnebohoda do binkošti zedinjeni kličemo in vabimo: »Pridi, Sveti Duh!«

