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JEZUS NAŠ NAJVEČJI PRIJATELJ,
ZATO SO V NEJM VSI LJUDJE
NAŠI PRIJATELJI

Tvit papeža Frančiška
Če iščeš smisel življenja, pa ga ne najdeš in se iztrošaš v
»nadomestkih ljubezni« - v bogastvu, karieri, uživaštvu, odvisnosti -,
dovoli, da te pogleda Jezus. Odkril boš, da si od vedno ljubljen (27. 6. 2020).
Samo tisti, ki gleda z ljubeznijo, vidi prav, ker »vidi znotraj«:
človeka onkraj njegovih pogreškov, brata onkraj njegove krhkosti, upanje v
težavah, Boga v vsem. - Solo chi guarda col cuore vede bene, perché
sa “vedere dentro”: la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello
oltre le sue fragilità, la speranza nelle difficoltà, Dio in tutto. (26.

6.).
Bog nas je ustvaril za skupnost, za bratstvo. Sedaj se je bolj kot
kdajkoli pokazala za varljivo zahteva, da ciljamo le vase, da postavljamo
individualizem za temelj družbe (23. 6.)
Božja beseda nam je dana kot Beseda življenja, ki preoblikuje,
prenavlja, ne sodi, da bi obsojala, ampak zdravi in ima za cilj odpuščanje.
To je Beseda, ki je luč našim korakom! (22. 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

»Kdor da piti
samo kozarec
hladne vode
enemu izmed
teh malih,
ne bo izgubil
svojega plačila.«
(Mt 10, 37-42)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Prvoobhajanci zaupno Jezusu
Jezus, hvala, ker imam čisto srce. Letos se
obhajam in komaj čakam, da te bom lahko
sprejel v svoje srce. - Kdaj pa kdaj postorim
kaj, kar ni primerno. Gotovo si mi vse
odpustil, da te sprejmem v najlepše srce. Maj
Moj Jezus, zahvalil bi se ti za mamo, tatija,
brata in sestro. Hvala, da te lahko danes
sprejmem v svoje srce. Erik
Jezus, hvala za ta prečudovit svet, da imam starše, da sem
zdrava, lahko hodim v šolo. Jezus, hvala za vse, kar je okoli
mene.
Hvala, da bom lahko šla k svetemu obhajilu. Zelo sem vesela
tudi, da sem lahko šla k sveti spovedi. Pomagaj vsem, ki so v
stiski. Zelo te imam rada. Karin
Caro Gesù, ti ringrazio per tutte le cose che mi hai dato. Adesso
per la prima volta riceverò la comunione. Tu mi hai fato avere una
vita molto bella e mi hai fatto conoscere la natura. Grazie per la
mia famiglia. Mi hai fatto avere tante cose belle, come essere
gentile e buona con gli altri. Grazie, Allegra
Jezus, zelo sem presrečna, ker si vstal od mrtvih in te vsi ljubimo.
Ker boš prišel v moje srce, sem letos zelo pomagala mami, tatu in
sestri. Zelo te ljubimo. Lara
Dragi Jezus! Že cel teden sem vznemirjena, ker grem k prvemu
svetemu obhajilu. Upam, da bo to moj najboljši praznik. Iva
Dragi Jezus! Hvala, da si vedno dober do nas in da si vedno z
nami. Vedno, ko si z nami, se počutimo drugače. Ko bomo imeli
prvo sveto obhajilo, se bomo vsi veselili s teboj. Ema

OZNANILA
 VOŠČILA PRVOOBHAJANCEM. Predragi Erik, Maj, Lara, Allegra, Karin, Iva in
Ema! Veselimo se z vami in vašimi dragimi, ko danes žarite v objemu neizmerne
Jezusove ljubezni in vam iz srca čestitamo. A ne prezrite, da je Jezusova ljubezen
neizmerna in vedno nova v vsakem svetem obhajilu. Zahvaljujemo se Jezusu, da nas
je uslišal in pregnal koronavirus, da moremo z vami doživljati trenutke izredne sreče.
Prosimo ga za našo drago Nicole, ki bi bila tako rada med nami, a s svojim
postankom v bolnici »plačuje« za nas vse, da nam je tako lepo. – Zahvala staršem,
da so pripravili naš praznik!
 POGLABLJANJE V BOGASTVO SVETEGA OBHAJILA. Prvoobhajanci vabljeni k
sveti maši v ponedeljek in torek v Portorožu ob 20:00.
 ZAHVALA OB ZAKLJUČKU VEROUČNEGA LETA. Bog povrni katehistinjam in
staršem za ves napor letošnjega veroučnega leta! Posebno naporno je bilo v času
koronavirusa. A je bil dragocen tudi ta čas, ker je pokazal, koliko uspemo ostajati
zvesti Jezusu tudi sredi težav in preizkušenj. Močna šola za naprej!
 DA BODO POČITNICE VESELE IN SREČNE naj bodo z Jezusom. Zato
+ z vsaj eno molitvijo vsak dan, ob nedeljah s sv. mašo
+ z vsaj enim dejanjem ljubezni in
+ z darovanjem Jezusu vsakodnevnih težav (rečem: »Zate, Jezus«).
 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.
 GOSTJE MED NAMI. Veselimo se, da so naši kraji po epidemiji spet oživeli. Vsem
gostom med nami iskrena dobrodošlica! Pogrešamo pa prve skupine otrok s
požrtvovalnimi animatorji iz Društva prijateljev otrok Mavrica. Varnost je na mestu.
 ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v poletnem času: Lucija vsak četrtek ob 18.00 do
19.00. Portorož vsako soboto od 20:45 do 21:30. V Jezusovo srce izročamo vse , ki
so na počitnicah, in turiste med nami. Jezus je sonce našega življenja.
 PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA je letos v ponedeljek 29. junija. Potrudimo
se priti k sveti maši, da molimo za novomašnike in za nove duhovne poklice.
 PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA sta 3. in 4. julija. Pred mašo (in na 1. in 3. nedeljo ob
10:00) spoveduje g. Matjaž Kravos,. Priložnost za sv. spoved je tudi vsak dan pred
sv. mašo. Obisk bolnih in ostarelih v Centru v Luciji je ob petkih popoldne, po
domovih na prvi petek dopoldne. V soboto 4. julija je sv. maša ob 16.00 v Centru
starejših v Luciji. – Na četrtek pred prvim petkom molimo za duhovne poklice.
 NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU je 5. julija.
 NOVOMAŠNA ŠTEVILKA DRUŽINE nudi veliko lepega in bogatega branja o pomenu
duhovništva v naših časih. JULIJSKA ŠTEVILKA OGNJIŠČA naj obogati vsaj
kakšen trenutek počitnic in dopustov.

