GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 14. 06. 11. NEDELJA
MED LETOM
P. 15. 06.

Vid

T. 16. 06.

Beno

S. 17. 06.

Albert

Č. 18. 06.
P. 19. 06.

Gregor Barbarigo

SRCE JEZUSOVO
Nazarij Koprski
S. 20. 06. SVETOGORSKA
MATI BOŽJA
N. 21. 06. 12. NEDELJA
MED LETOM
Kronanca na Sv. Gori

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Luigi Kalabot
za župniji

20.00

Viktor Gomboc

19.00

Katarina Tušar

Portorož
Drugod
Portorož

20.00
20.00

(stari) starši Logar Peternel
Mirela Vesnaver in Krast
Stanko Juriševič

9.00
10.00
20.00

za župniji
Neda Nedilko Knežević
Drago Saša Žužek Rešek

8.00

za varstvo in zdravje v družini

Stane in Angelo Čendak

v čast Svetemu Duhu

letnik XLII.
številka 29.

11. NEDELJA MED LETOM
14. junij – 21. junij 2020

PRAVI DAR JE ZASTONJ

Drugod

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Prosimo za milost, da bi se z vsakim srečali kot z bratom in da
ne bi v nikomer videli sovražnika.- Chiediamo la grazia di
andare incontro a ciascuno come a un fratello e di non vedere in
nessuno un nemico (13. 6. 2020).

“Svojo roko ponudi siromaku” (Sir 7,32). Starodavna modrost je
postavila te besede kot svet zakonik, ki naj se ga držimo v življenju (13. 6.).
Če pri Jezusovem Srcu zajemamo Božje usmiljenje, odpuščanje in
nežnost, bo tudi naše srce počasi postajalo bolj potrpežljivo, bolj
velikodušno, bolj usmiljeno (12. 6.).
Jezus sprejema grašnike in z njimi obeduje. To se dogaja tudi nam pri
vsaki maši, v vsaki cerkvi: Jezus nas rad sprejema pri svoji mizi, kjer za nas
daruje samega sebe (11. 6.).
Da bi se rešili iz spirale nasilja, imamo dva krščanska odgovora:
molitev in darovanje sebe (9. 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

»Prosite
Gospoda žetve,
naj pošlje delavce
na svojo žetev.
Zastonj ste prejeli,
zastonj dajajte.«
(Mt 9,36-10,1-8)

TVOJA BESEDA –LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

11. nedelja med letom.
»Služiti« in »zastonj«. To sta temeljni značilnosti, ki morata spremljati
kristjana »na njegovi poti, ker kristjan ne more stati nepremičen«.
Nauk prihaja naravnost iz evangelija. Tu najdemo – kakor poudari odlomek
iz Mateja v današnjem evangeliju – Jezusova navodila apostolom, ki jih
razpošlje. »Poslanstvo, ki je tudi za naslednike apostolov« in za »slehernega
kristjana, v kolikor je poslan«. Krščansko življenje pomeni podati se na pot,
vedno. In kaj Gospod svetuje svojim za to pot? »Bolnike ozdravljajte,
oznanjajte, da je blizu Božje kraljestvo, mrtve obujajte, gobave očiščujte,
hudobne duhove izganjajte.« Se pravi »Krščansko življenje je služenj«.
Poklic kristjana je »služiti« in nikoli »izkoriščati«.
Druga značilnost: zastonj. "Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte". Krščansko
življenje je življenje zastonjskosti.« Iz Jezusovega priporočila apostolom, ki
jih je poslal, jasno razumemo, da »odrešenja ne moremo kupiti, odrešenje
nam je zastonj podarjeno. Bog nas je odrešil, nas odrešuje zastonj. Ne
zahteva plačila.« Gre za načelo »ki ga je Bog uporabil z nami«, in ki ga
moramo mi »uporabiti z drugimi«. In to je »nekaj najlepšega«, vedeti, »da
ima Gospod polno darov, ki nam jih daje«, in da od človeka pričakuje samo
eno: »da se naše srce odpre«. Kakor v molitvi očenaša, ko »molimo,
odpremo srce, ker vse pride zastonj«. Ni odnosa z Bogom brez
zastonjskosti.«
»Včasih, ko potrebujemo nekaj duhovnega ali neko milost, pravimo: "O,
zdaj se bom postil, se bom pokoril, bom opravil devetdnevnico. …"« Vse to
je dobro, a »bodimo pozorni: to ne pomeni "plačati" milost, da bi "kupili"
milost. To storimo, da bi odprli srce, da pride milost.« Naj nam bo jasno:
»Milost je zastonj. Vse Božje dobrine so zastonj.« Zato »vse, kar storimo,
da bi nekaj dosegli, tudi obljubo – "če dosežem to, bomo storil to in to" – to
pomaga razširiti srce. Z Bogom ni barantanja.« Z Bogom »velja samo
govorica ljubezni in Očeta in zastonjskosti.«
In če to velja v odnosu z Bogom, velja tudi za kristjane, predvsem za
»pastirje Cerkve«, v odnosu z drugimi, v pričevanju in služenju. – »Zastonj
ste prejeli, zastonj dajajte«
(papež Frančišek, 11. 6. 2019).

OBVESTILA
 VRTNICE V JUNIJU za večjo ljubezen do Jezusovega Srca v maši in
obhajilu. Pri mašah med tednom nas svetniki učijo, kaj je ljubezen Jezusa v
sveti Evharistiji in kako naj vračamo tej ljubezni.
 LETNI URNIK SVETIH MAŠ začenjamo s ponedeljkom 15. junija. Od torka 16.
6. do nedelje 30. 8. je v večerna sv. maša v Portorožu ob 20.00. Nedeljski
urnik sv. maš od 21. 6. je: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00 in 20.00. Bodimo
pozorni!

 PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI MOLIMO ZA DOMOVINO »Skupaj za skupno dobro
s teboj bomo zmagali«. Poseben dan molitve in posta bo od 23. do 24. junija.
Sodeluj v molitveni verigi! Prijavi se na facebook.com/molitevin postzadmovino - V
molitvi Bogu skupaj izročamo našo domovino ter zanjo in njene ljudi prosimo Božjega
varstva in blagoslova, ki ga v sedanjem času še kako potrebujemo. Prav vsak lahko
doda kamenček v molitvenem mozaiku, ki ga bomo domovini poklonili ob njenem
prazniku.
 DEVETDNEVNICA ZA DOMOVINO bo potekala od 16. do 24. junija
2020. V času devetdnevnice bo vsak dan ob 5h zjutraj na Radiu
Ognjišče molitev rožnega venca. Manj budni molimo rožni venec pred
mašo ali v družini ali osebno med dnevom.
 51. ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH NA BREZJE bo v soboto 20.
junija. Zaradi pandemije korona virusa bo potekalo v okrnjeni obliki. Sveto mašo ob
10:00 bosta prenašala TV Slovenija in Radio Ognjišče.

 POSVOJITEV NA RAZDALJO »PODARI KOŠČEK SRCA!« Program je
namenjen otrokom iz socialno šibkih družin, ki jim starši ne zmorejo nuditi
osnovnih življenjskih dobrin. Pomagamo jim tako, da za posameznega otroka
prispevamo 25 € na mesec. V Luciji že več let 16 dobrotnikov vsak mesec
daruje za 4 posvojence. Bog jim povrni! Zadnja leta smo za 2 posvojenca
zbrali pri blagoslovu velikonočnih jedil. Ker letos tega ni bilo, smo povabljeni,
da kako drugače priskočimo na pomoč, da okrog 30 posvojencev ne bi ostalo
brez potrebne pomoči. Lahko darujemo na TRR Škofijske Karitas Koper,
Skalniška 1, 5250 Solkan: SI56 0475 0000 3155 558, sklic: SI00 29002,
namen: Posvojitev na razdaljo.
 KRST. 14. 6. je s krstom potopljen v neizmerno skrivnost Božje ljubezni
Alessandro Pucer, župnija Lucija. Naj bo vse življenje prijeten dom Svete
Trojice. Očetu Alešu in mami Sabini iskrena voščila!

