GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 02. 08. 18. NEDELJA
MED LETOM
Sv. Marija Angelska v porciunkuli

P. 03. 08. Lidija
T. 04. 08. Janez M. Vianney
S. 05. 08. Marija Snežna
(Nives)
Č. 06. 08. JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI
P. 07. 08. Kajetan, Sikst
prvi petek
S. 08. 08. Dominik
prva sobota
N. 09. 08. 19. NEDELJA
MED LETOM
P. 10. 08. Lovrenc
T. 11. 08. Klara (Jasna) Asiška
S. 12. 08. Ivana Šantalska
Č. 13. 08. Hipolit, Poncijan
P. 14. 08. Maksimilijan Kolbe
S. 15. 08. MARIJINO
VNEBOVZETJE
N. 16. 08. 20. NEDELJA
MED LETOM

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

9.00
10.00
20.00
19.00

Emilio Jugovac
za spravo
za župniji
Nussdorfer Podgorelec

20.00
8.00

v čast Materi Božji
Marija Pincin in družina

19.00

Ana Del Giusto, osmina
za zapuščene izgubljene…
Angelo Matošič
mama Urbanija
Jožko Marinič

19.00
20.00
20.00

letnik XLIII. 18. IN 19. NEDELJA MED LETOM
številka 34.
MARIJINO VNEBOVZETJE
02. avgust – 16. avgust 2020

Drugod

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Portorož
Drugod
Lucija
Lucija

9.00
10.00
20.00
19.00
20.00

Rade Grbelja
za župniji
za zdravje
za zdravje

8.00
19.00

Strunjan
Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Portorož
Portorož

19.30
9.00
10.00
20.00
9.00
10.00
20.00

za srečno operacijo
Rajko Prinčič
Zdravko Slamnik
v čast sv. p. Piju
za župniji
Marta Ivan Oplanić
za zdravje
Pietro Tulliani
za župniji
Toni Verdnik

V TVOJI LJUBEZNI
SE VSE POMNOŽI

Ivan Hribar

Tvit papeža Frančiška: Prijateljstvo je darilo življenja in Božji dar. Zvesti
prijatelji, ki so ob nas v težkih trenutkih, so odsev Gospodove ljubezni,
njegove tolažbe in njegove ljubeče navzočnosti. - L'amicizia è un regalo
della vita e un dono di Dio. Gli amici fedeli che sono al nostro fianco nei
momenti difficili sono un riflesso dell'affetto del Signore, della sua
consolazione e della sua presenza amorevole (30. 7. 2020).
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

»Ni jim treba oditi.
Vi jim dajte jesti!«

(Mt 14,13-21)

S TEBOJ
SE VSE UMIRI

»Bodite pogumni!
Jaz sem.
Ne bojte se!«

(Mt 14, 22-33)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119,105)

Molitev (3) odpira vrata upanju (glej psalm 8)
Lepota in skrivnost stvarjenja ustvarita v človekovem srcu prvi vzgib, ki
zaneti molitev. Tako pravi Psalm 8: »Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih utrdil: Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin
človekov, da ga obiskuješ?« Molivec motri skrivnost življenja okoli sebe,
vidi zvezdnato nebo, ki je nad njim – in ki nam ga astrofizika danes
prikazuje v vsej njegovi neizmernosti –, ter se sprašuje, kakšen načrt
ljubezni mora biti v tem tako mogočnem delu! In v tej neskončni
prostranosti, kaj je človek? 'Skoraj nič' bitje, ki se rodi, bitje, ki umre, zelo
krhka stvaritev. Pa vendar, v vsem vesolju je človeško bitje edina stvaritev,
ki se zaveda ogromnega izlitja lepote. Mi se zavedamo te lepote.
Po naravi smo skoraj nič, majhni – danes smo, jutri več ne, a po
poklicanosti, po klicu smo otroci velikega Kralja! Če življenje z vsemi
svojimi bridkostmi včasih grozi, da bo zadušilo v nas dar molitve, je dovolj
motriti zvezdnato nebo, sončni zahod, cvetlico ..., da se ponovno prižge
iskra zahvale.
Molitev je prva sila upanja. Ti moliš in upanje raste. Molitev odpira vrata
upanju. Upanje obstaja, a s svojo molitvijo ji odprem vrata. Kajti ljudje
molitve varujejo temeljne resnice; to so tiste, ki jih ponavljajo predvsem
sebi in zatem vsem drugim, da je namreč to življenje kljub njegovim
naporom in njegovim preizkušnjam, kljub njegovim težkim dnem, polno
milosti, ob kateri se lahko čudimo.
Moški in ženske, ki molijo, vedo, da je upanje močnejše od obupanosti.
Verjamejo, da je ljubezen silnejša od smrti in da bo nekega dne zagotovo
zmagala, četudi v časih in na načine, ki jih ne poznamo. Moški in ženske
molitve nosijo na obrazu utrinke luči: ker jih tudi v najtemnejših dneh sonce
ne neha osvetljevati. Molitev te razsvetli, razsvetli tvojo dušo, srce in obraz.
Tudi v najbolj mračnih časih, tudi v času največje bolečine. (20.5. 2020).
Marijino vnebovzetje
Ko Božja Mati prinaša Jezusa, prinaša tudi nam novo
veselje, polno pomena. Prinaša nam novo sposobnost, da
gremo z vero skoz najbolj boleče in težke trenutke. Prinaša
nam sposobnost usmiljenja, da odpuščamo, se razumemo,
podpiramo drug drugega. (papež Frančišek, 15. 8. 2017).

OBVESTILA
 GOSTJE MED NAMI: otroci, ki letujejo v okviru Slovenske karitas. Dobrodošli
med nami! In dobrodošli vsi, ki pridete po duhovno osvežitev v cerkev v
Portorožu in Luciji! Molimo, da bi povsod po svetu prenehala pandemija.
 SKUPINA BESEDA ŽIVLJENJA se v Portorožu sreča v torek 4. avgusta po
maši. Povabljeni, da si pomagamo živeti Božjo besedo – luč tudi v počitnicah.
 BOG POVRNI za velikodušen dar za nova vozila slovenskim misijonarjem. Na
Krištofovo nedeljo smo v Luciji v ta namen darovali 411 € in v Portorožu 506 €.
Še lahko dobimo nalepke s podobo sv. Krištofa in lahko še darujemo za nova
vozila slovenskim misijonarjem.
 DEVETDNEVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA se
prične v četrtek 6. avgusta. Pol ure pred mašo molimo rožni venec, po obhajilu
pa molitev k Mariji, zdravju bolnikov papeža Frančiška. Te dni večkrat
ponavljajmo: Marija, ves sem tvoj. Marija, vsa sem tvoja.
 15. avgust VELIKI ŠMAREN. Maše so po nedeljskem razporedu: v Luciji ob
9:00, v Portorožu ob 10:00 in 20:00. K maši smo povabljeni vsi, posebno
družine letošnjih prvoobhajancev in birmancev, saj je to tudi zapovedan
praznik.
Na predvečer praznika je sveta maša samo v Strunjanu ob 19:30.
V Strunjanu so 15. avgusta maše: ob 7:00, 8:30 (it.), 10:00, 12:00 (hrv.),
18:00.
 OBNOVITEV IZROČITVE MATERI BOŽJI na praznik Marijinega vnebovzetja.
»Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti.« Letos imamo
še poseben razlog, da se Mariji zahvalimo, da je Bog po njeni
priprošnji v prvem valu koronavirusne bolezni naš narod obvaroval
hujših posledic. Močno pa se zavedamo, kako zelo potrebujemo njeno
pomoč tudi v nadaljnjem spoprijemanju s to boleznijo. Iz vsega srca ji
bomo tudi priporočili naš narod, ki doživlja nepotrebna nasprotovanja
in proteste, ki ne gradijo skupnosti in ne obetajo prihodnosti. Zato ji
bomo priporočili našo Cerkev, naše družine, naše izseljence in
zdomce, priporočili ji bomo vse, ki so odgovorni za skupno dobro in
prihodnost našega naroda.

 NAŠI RAJNI. V srečni dom nebeškega Očeta sta s telesno smrtjo vstopila: 27.
7. 95-letna Ana Del Giusto roj. Rotta, Obala 123, Lucija, in 28. 7. 93-letni
Nedeljko Lukežič, Obala 93, Lucija. Naj jima sveti večna luč Božje ljubezen!

