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POGUMNI SREDI TEŽAV

Tvit papeža Frančiška
Vabim vas, da molite za duhovnike, de bi jih Gospod prek
vaše molitve krepil v njihovem poklicu, spodbujal v njihovi službi ni bi
vedno bili za vse ljudi služabniki veselja evangelija ( 19. 6. 2020).
Gospod ne more vstopiti v trda in ideološka srca. Gospod vstopi v
srca, ki so podobna njegovemu Srcu: v odprta in sočutna srca. - Il Signore
non può entrare nei cuori duri e ideologici. Il Signore entra nei
cuori che sono simili al Suo: cuori aperti e compassionevoli. (18.

6.).
Moliti pomeni posredovati za svet in se pri tem spominjati, da
kljub vsem svojim slabostim pripada Bogu (17. 6.).
Gospod spodbuja, naj se spominjamo, popravimo, ponovno zgradimo,
in naj to delamo skupaj, ne da bi nikoli pozabili na tistega, ki trpi (16. 6.).
Pandemija covid 19 je razkrila, da naše družbe niso dovolj organizirane, da bi
dale prostor starejšim, z dolžnim spoštovanjem do njihovega dostojanstva in
krhkosti. Kjer ne skrbijo za stare, ni prihodnosti za mlade (15. 6.).
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
vinko.paljk@gmail.com

»Ne bojte se!
Vredni ste več
kakor veliko vrabcev.«
(Mt 10, 26-33)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

12. nedelja med letom . V današnjem evangeliju Jezus svoje učence
poduči in pripravi na srečanje s preizkušnjami in preganjanji, s katerimi se
bodo morali srečati. Iti oznanjat ne pomeni zganjati turizem, in Jezus
opozori svoje: “Naleteli boste na preganjanja.” Toda: «Ne bojte se ljudi! Ne
bojte se tistih, ki umorijo telo.« Lahko umorijo telo, nimajo moči, da bi
umorili dušo. To, da Jezus pošlje učence oznanjat, jim ne da zagotovila za
uspeh, kakor jih tudi ne obvaruje polomij in trpljenja. Računati morajo na
možnost zavrnitve, kakor na preganjanje. To nekoliko prestraši, a je
resnično.
Učenec je poklican, da svoje življenje usklajuje s Kristusom. Poznal je
zavračanje, zapuščenost in smrt na križu. Ni krščanskega oznanjevanja z
zagotovilom umirjenosti! Težave in preizkušnje so delež dela pri
oznanjevanju, in mi smo poklicani, da v tem najdemo priložnost, da
preverimo pristnost svoje vere in svojega odnosa z Jezusom. Da bi rastli v
tistem zaupanju do Boga, našega Očeta, ki ne zapušča svojih otrok v uri
neurja. V težavah krščanskega pričevanja v svetu nismo nikoli pozabljeni,
marveč nam je vedno v pomoč zavzeta skrb Očeta. Zato v današnjem
evangeliju Jezus kar trikrat zagotavlja učencem: »Ne bojte se!«
Tudi v naših dneh je preganjanje kristjanov navzoče. Za naše brate in
sestre, ki so preganjani, molimo in hvalimo Boga, da kljub temu vztrajajo s
pogumom in zvesto pričujejo za svojo vero. Njihov zgled nam pomaga, da
ne oklevamo s svojo odločitvijo za Kristusa, da zanj pogumno pričamo v
vsakdanjih prilikah, tudi v na videz mirnih časih. Res pa je, da utegne biti
odsotnost sovražnosti in preizkušenj neke oblike preizkušnja. Razen tega, da
nas Gospod pošilja kakor »ovce med volkove«, nas tudi v našem času
pošilja kot stražarje sredi ljudi, ki se ne pustijo buditi iz posvetne otopelosti,
ki ne pozna besed Resnice iz evangelija, in si pri tem ustvarjajo lastne
enodnevne resnice. In če gremo v ta okolja ali živimo v njih in izgovarjamo
Besede iz evangelija, jih to moti in nas gledajo postrani.
V vsem tem pa Gospod tudi nam vztrajno ponavlja: “Ne bojte se!” Ko
nas kdo preganja, ko nam nekaj povzroča trpljenje, poslušajmo Jezusov glas
v srcu: »Nič strahu, pojdi naprej! Jaz sem s teboj!” Ne bojte se tistega, ki se
iz vas norčuje in slabo ravna z vami, ne bojte se tistega, ki vas prezira ali se
vam “spredaj” klanja, a “zadaj” tolče po evangeliju. Jezus nas ne pusti
samih, ker smo zanj dragoceni in On nas spremlja (papež Frančišek, 25.6. 2017).

OBVESTILA
 PRVO OBHAJILO Z JEZUSOM V SVETI HOSTIJI. Ta najlepši praznik bo za
našo župnijo prihodnjo nedeljo ob 10:00. Prestavili smo ga zaradi premora v
času epidemije. V tem tednu se skupaj s prvoobhajanci in njihovimi družinami
trudimo, da se vsak dan čim večkrat srečujemo z Jezusom (= obhajilo) v
molitvi v svojem srcu, v bližnjih, v ljubezni med nami, v živeti Besedi. Tako bo
v nedeljo zares praznik. Molimo tudi za vero prvoobhajancev. Spremljajmo jih
vsak dan, ko bodo z nami pri sveti maši, in z mnogimi dejanji ljubezni.
 ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA. Praznična maša ob prvem obhajilu bo
tudi zahvalna maša za mnogo darov, ki nam jih je Gospod podelil v tem
veroučnem in šolskem letu. Zato k maši ob 10:00 prihodnjo nedeljo vabljene
vse družine veroučencev. Jezusu bomo tudi izročili počitniške dni, ki so pred
nami.
 9 – DNEVNICA ZA DOMOVINO pred dnevom državnosti se je pričela 16. 6.
Zaključi se z DNEVOM MOLITVE IN POSTA, od 23. 6. zvečer do 24. 6.
zvečer. Letošnja vodilna misel je: «Skupaj za skupno dobro s teboj bomo
zmagali«. Povabljeni smo, da se vsaj za 15 minut pridružimo 24-urni
molitveni verigi. Lahko vlečemo vsak k sebi ali pa se v moči Svetega Duha
odpiramo drug drugemu, si odpuščamo in si pomagamo.

 ZVNONJENJE OB DRŽAVNEM PRAZNIKU. V četrtek, 25. junija 2020,
bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili 29. obletnico
razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski
škofje so sklenili, da v župnijah na predvečer praznika
v sredo, 24. junija 2020, ob 20. uri zvoni z vsemi
zvonovi 5 minut.

 POLETNI URNIK SVETIH MAŠ med tednom: v Luciji ob 19.00; v Portorožu ob
20.00. Nedeljski urnik sv. maš: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00 in 20.00. Ne
prezrimo!
 POSVETITEV DIAKONA. V četrtek, 25. 6. bo pri maši ob 10:00 v koprski
stolnici škof Jurij Bizjak posvetil v diakona Tilna Kocjančiča iz župnije
Bertoki. Z diakonskim posvečenjem bo Tilen začel leto služenja v pripravi na
duhovništvo. Molimo zanj in za nove duhovniške poklice.
 POHOD SOLIDARNOSTI z ljudmi, ki so morali zapustiti dom med 20. in 27.
junijem 2020. Glej https://www.karitas.si/projekt/pohod/
 NAŠI RAJNI. 15. 6. je prehodil cesto zemeljskega življenja in vstopil v večni
dom nebeškega Očeta 93-letn Franjo Pigac, Lucija, Ulica borcev NOB 1. Naj
počiva v Božjem miru in naj mu sveti neugasljiva luč Božje ljubezni!

