GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 05. 07. SV. CIRIL IN
METOD - NEDELJA
SLOVENCEV PO SVETU
P. 06. 07. Marija Goretti

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.00
10.00
20.00
19.00

Franc Lapajne
za župniji
Vlado Stančič

T. 07. 07.

Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

20.00

Glavina

Vilibald

S. 08. 07. Gregorij Grassi
Č. 09. 07.
P. 10. 07.

Avguštin in kitajski
mučenci
Amalija

S. 11. 07.

BENEDIKT

8.00

oče in mama Štemberger
Stanko Gojtanič

Oskar Križič

19.00

Manuela Mlinarič

letnik XLIII.

20.00

Mario Matijašič

številka 32.

20.00

Malnar

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.00
10.00
20.00
19.00

Delia Sinković in družina
Aldo Prinčič
za župniji
Hinko in starši

Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Portorož
Portorož

20.00

za delo

Drugod

N. 12. 07. 15. NEDELJA
MED LETOM
P. 13. 07. Hinko
T. 14. 07. Kamil de Lellis
S. 15. 07.

Bonaventura

Č. 16. 07.

Karmelska MB

P. 17. 07.

Aleš

S. 18. 07.

Elij iz Koštabone

N. 19. 07. 16. NEDELJA
MED LETOM

8.00
19.00

Aleš

20.00

Stane in starši Čendak
za nerojene otroke
starši, bratje in sestre Bark

20.00

Izidor Ivan Jože Roža Rakar

9.00
10.00
20.00

v čast Sv. Duhu
za župniji
za spravo

Tvit papeža Frančiška: Zlo nikoli ne podarja miru. Najprej vcepi razburjenost,
potem pusti grenkobo. Božji glas nikoli ne obljublja veselja za majhno ceno: vabi

nas, naj gremo prek svojega jaza, da bi našli resnično dobrino, mir
(1.7.'20)

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

SV. CIRIL IN METOD
15. NEDELJA MED LETOM
05. julij – 19. julij 2020

PRISLUHNIMO GLASU DOBREGA PASTIRJA

»Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir da
svoje življenje za ovce.«
(Jn 10, 11- 16)

»Blagor vašim očem,
ker vidijo,
in vašim ušesom, ker slišijo«
(Mt 13, 1- 23)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OZNANILA

Molitev -1. Skrivnost molitve: Človek je pred Bogom berač

 NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 5. julij. Radi se spomnimo (tudi v molitvi)
na rojake in na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi tujine; letos še na
poseben način, saj so v razmerah epidemije stiki še bolj omejeni. Molimo drug
za drugega, da ostanemo zvesti Bogu in narodu.
 ŠE DRUGIČ PRVO SVETO OBHAJILO. Nicole iskreno čestitamo ob njenem
najlepšem prazniku v življenju. Voščimo ji, da
bi bilo še veliko takšnih praznikov – vsakokrat,
ko bo v lepo srce prejela Jezusa v obhajilu.
Zahvaljujemo se ji tudi, da je v tednu
neposredne priprave na prvo obhajilo in na
praznik prejšnje nedelje v bolnici junaško
darovala Jezusu svojo bolezen. Tudi z njenim
prispevkom je bil praznik prvega obhajila tako
lep, zbran in bogat.

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«).
Če nam bo zaradi koronavirusa še kdaj onemogočeno obhajilo z Jezusom v
sveti hostiji, ne pozabimo na možnost mnogih obhajil – srečanj z Jezusom v
bližnjih, posebno trpečih,med nami, v Božji besedi in tudi v trpljenju.
 NAVODILA SLOV. ŠKOFOV V CERKVAH V ČASU KREPITVE EPIDEMIJE covid-

Molitev je dihanje vere, je njen najbolj lasten izraz. Kakor krik, ki
prihaja iz srca tistega, ki veruje in zaupa Bogu.
Pomislimo na Bartimajevo zgodbo, na eno izmed oseb iz evangelija
(prim. Mr 19,46-52). Bil je slep, sedel je in beračil ob robu ceste na obrobju
svojega mesta, Jerihe.
Ta mož vstopi v evangelije kot glas, ki vpije na vse grlo. On ne vidi; ne
ve, če je Jezus blizu ali daleč, ampak ga sliši, to razume zaradi množice, ki
se v določenem trenutku poveča in približa … Vendar pa je on popolnoma
sam in nikogar ne skrbi za to. In kaj stori Bartimaj? Vpije. In vpije ter še
naprej vpije. Uporabi edino orožje, ki ga ima: glas. Začne vpiti: »Jezus,
Davidov Sin, usmili se me!«
Jezus prisluhne njegovemu kriku. Bartimajeva molitev se dotakne
njegovega srca, Božjega srca, in zanj se odprejo vrata rešitve. Jezus ga
pokliče. On skoči pokonci in tisti, ki so mu prej govorili, naj utihne, ga zdaj
peljejo k Učitelju. Jezus govori z njim, reče mu, naj izrazi svojo željo – to je
pomembno – in tedaj krik postane prošnja: »Da bi spregledal, Gospod«.
Jezus mu reče: »Pojdi, tvoja vera te je rešila.« Tistemu ubogemu,
nebogljenemu, preziranemu možu prizna vso moč njegove vere, ki priteguje
usmiljenje in moč Boga. Vera pomeni imeti roki dvignjeni, glas, ki vpije in
prosi za dar rešenja. Katekizem pravi, da je »ponižnost temelj molitve«.
Vera je krik, nevera je zadušiti tisti krik, je neke vrste »zarota
molka«.. Vera je upanje, da smo rešeni; nevera je navaditi se na zlo.
Močnejši od kakršnegakoli nasprotnega utemeljevanja je v srcu človeka
glas, ki kliče. Vsi imamo v sebi ta glas. Glas, ki pride na dan spontano, ne
da bi mu kdorkoli zapovedal, glas, ki nas sprašuje po smislu naše poti tukaj,
posebej kadar se znajdemo v temi: »Jezus, usmili se me! Jezus, usmili se
me!« To je lepa molitev.
Ne molijo le kristjani: oni delijo krik molitve z vsemi moškimi in
ženskami. Vendar pa je lahko obzorje še bolj razširjeno: Pavel zatrdi, da
celotno stvarstvo »zdihuje in trpi porodne bolečine« (Rim 8,22). Umetniki
pogosto izražajo ta tihi krik stvarstva, ki stiska vsako stvaritev ter se pokaže
predvsem v srcu človeka, saj je človek »pred Bogom berač« To je lepa
definicija človeka: berač pred Bogom«.
(papež Frančišek, 6. 5. 2020).

19. Za sveto mašo si ob vstopu v cerkev (tudi na kor) razkužimo roke, si nadenemo
masko in ohranjamo razdaljo 1,5 m. – Tudi pri sv. spovedi nosimo masko in se
držimo razdalje.

 Z BESEDO ŽIVLJENJA SKOZ DOPUST IN POČITNICE. V torek po maši je v
Portorožu kratko srečanje, da si pomagamo uresničevati Jezusovo besedo.
 ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v poletnem času: Lucija vsak četrtek ob 18.00
do 19.00. Portorož vsako soboto od 20.45 do 21.30. Vabljeni k živemu Jezusu
skritemu pod podobo kruha, ki nas vabi: »Pridite k meni vsi!«
 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.

