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P. 14. 06.

Valerij in Rufin

T. 15. 06.

Vid

S. 16. 06.

Beno

Č. 17. 06.

Gregor Barbarigo

P. 18. 06. Marcelijan in Marko
S. 19. 06.

Nazarij Koprski

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Marcello Bonifacio, Matteo
za župniji /Giustina Zuliani
Marija Gustinčič, 30. dan
Franjo Pigac

20.00

Žužek, sestre in Roman

Portorož
Drugod
Portorož

8.00

Jožef in Katarina Dobrodel

19.00
20.00

Marjo in vsi Benčič
Za razsvetljenje Sv. Duha
Silva Dekleva

20.00

Za otroke

9.00
10.00
20.00

Stane Čendak
V čast Sv. Duhu za vero
za župniji
/vnukov

Drugod

N. 20. 06. 12. NEDELJA
MED LETOM

Lucija
Portorož
Portorož
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11. NEDELJA MED LETOM
13. junij – 20. junij 2021

MAJHNI V BOŽJIH ROKAH ZA VELIKE REČI

Tvit papeža Frančiška
Vsakega od vas vabim, da zaupno gleda v sveto Jezusovo Srce
in da često posebno v tem mesecu juniju ponavlja: Jezus, krotki
in iz srca ponižni, spremeni naša srca in nauči nas velikodušno ljubiti
Boga in bližnjega ( 11. 6. 2021).
Vztrajnost je Božji dar, s katerim ohranjamo vse druge njegove
darove. Prosimo zase, kot posamezniki in kot Cerkev, da bi vztrajali v
dobrem, da ne bi izgubili izpred oči to, kar je vredno (10. 6.).
Naše maše toliko spreminjajo svet, kolikor mi pustimo, da nas
spreminjajo, in kolikor postajamo razlomljen kruh za druge. - Le nostre
Eucaristie trasformano il mondo nella misura in cui noi ci lasciamo
trasformare e diventiamo pane spezzato per gli altri (8. 6.).

Ne moreš lomiti Kruha v nedeljo, če je tvoje srce zaprto za brate. Ne
moreš jesti tega Kruha, če ne nudiš kruha lačnemu. Ne moreš tega
Kruha deliti z drugimi, če ne deliš trpljenja s tistimi, ki živijo v potrebi (7.
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

»Božje kraljestvo
je kot
gorčično zrno,
manjše
od vseh semen.
Ko pa raste,
postane večje
od vseh zelišč.«
(Mr 4, 26-34)

TVOJA BESEDA –LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

11. nedelja med letom
Na današnji strani evangelija Jezus govori množicam o Božjem
kraljestvu in njegovi rasti. To stori s pripovedjo dveh kratkih prilik.
V prvi priliki primerja nebeško kraljestvo s čudežno rastjo semena.
Sporočilo, ki nam ga ta prilika da: z Jezusovim oznanjevanjem in delom se
daje Božje kraljestvo, padlo je na njivo sveta in kakor seme raste in se
razvija samo od sebe, z lastno močjo in v kriterijih, ki se po človeško ne
dajo razložiti. Pri svoji rasti in brstenju skozi zgodovino ni toliko odvisno od
človeškega dela, ampak je predvsem izraz Božje moči in dobrote, moči
Svetega Duha, ki daje rast krščanskemu življenju znotraj Božjega ljudstva.
Včasih se zdi, da gre zgodovina s svojimi dogodivščinami in s
svojimi protagonisti v nasprotno smer od načrta, ki ga ima nebeški Oče, ki
za vse svoje otroke hoče pravičnost, bratstvo, mir. Mi pa smo poklicani, da
živimo ta obdobja kot čas preizkušnje, upanja in budnega čakanja na žetev.
Saj tako včeraj kot danes Božje kraljestvo raste v svetu na skrivnosten
način. V gubah osebnih in družbenih doživetij, ki včasih se zdi, da
zaznamujejo konec upanja, je potrebno ostati z upanjem v skrito a močno
delovanje Boga. Zato v trenutkih teme in težav ne smemo kloniti, ampak
ostati zasidrani v zvestobo Boga, v njegovo navzočnost, ki vedno rešuje.
Zapomnite si to: Bog vedno rešuje. Je rešitelj.
V drugi priliki Jezus primerja Božje kraljestvo gorčičnemu zrncu. To
je zelo majčkeno seme, a tako zelo zraste, da postane največje med vsemi
sadikami v vrtu: nepredvidljiva, presenetljiva rast. Ni nam lahko stopiti v to
logiko Božje nepredvidljivosti in jo sprejeti v svoje življenje. A danes nas
Gospod spodbuja, da se držimo vere, ki prekaša naše načrte, našo računico,
naša predvidevanja. Bog je vedno Bog presenečenj. To je povabilo, da se z
večjo velikodušnostjo odpremo Božjim načrtom, tako na osebni kot na
občestveni ravni. V naših skupnostih moramo paziti na majhne in na velike
priložnosti za dobro, ki nam ga Gospod nudi.
Pristnost poslanstva Cerkve ni v uspehu ali všečnosti zaradi uspehov,
ampak v tem, da gremo naprej s pogumom zaupanja in ponižnostjo, ko se
prepustimo Bogu. Iti naprej z izpovedovanjem Jezusa in z močjo Svetega
Duha. V tem je zavest, da smo majhna in slabotna orodja, ki v Božjih rokah
in z njegovo milostjo zmorejo velika dela (papež Frančišek, 17. 6. 2018).

OBVESTILA
 POLETNI URNIK SVETIH MAŠ. Od torka 15. 6. do ponedeljka 30. 8. je v
večerna sv. maša v Portorožu ob 20.00, v Luciji ostane ob 19:00. Nedeljski
urnik sv. maš od 20. 6. je: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00 in 20.00.
 ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA in zahvalna sveta maša za mnoge Božje
darove iztekajočega se veroučnega in šolskega leta, s podelitvijo spričeval,
bo v nedeljo 20. junija ob 10:00 v Portorožu. V tem tednu se veroučenci
pripravljajo na to mašo tudi s spovedjo. - Vabljene družine veroučencev!
 PRAZNOVANJE 30. OBLETNICE SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI V
KATOLIŠKI CERKVI V SLOVENIJI. V nedeljo, 20. junija 2021, naj župniki
darujejo svete maše za domovino. Župniki naj takrat blagoslovijo slovensko
zastavo in jo izobesijo iz zvonika ob prepevanju slovenske himne. Po sveti
maši naj bo kulturni program (Sklep slovenskih škofov). – K blagoslovu lahko
prinesemo slovenske zastave od doma.
 MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO 2021. Ob 30 – letnici samostojne slovenske
države bomo Slovenci doma in po svetu, ponovno ustvarili verigo molitve in
posta za domovino, letos pod geslom »K skupnemu Izviru«. - Od 16. do 24.
junija je pred praznikom dneva državnosti molitvena devetdnevnica za naš narod in
Slovenijo. Pridružimo se tej pobudi v osebni in družinski molitvi pa tudi z udeležbo pri
maši. - Podpirajmo drug drugega v prizadevanju za skupno dobro in zaupajmo

Bogu, da nas bo vodil in blagoslavljal. Vsak lahko doda svoj kamenček v
pisanem mozaiku skupne molitve.
 Z VRTNICAMI v mesecu juniju častimo Jezusovo Srce. Njegova ljubezen nas
kliče, da mu izročamo svoje življenje in zadoščujemo za grehe sveta. Koliko
krat na dan lahko rečemo Jezusu: »Izročim v tvoje Srce«: tega človeka, to
težko zadevo, to bolečino, to dobro opravljeno delo… - Vrtnice za dnevno
branje imajo naslov: Slovenski pričevalci (Alojz Snoj). Vsak dan se srečamo
z nekom, ki je v 20. stoletju junaško pričeval ljubezen do Jezusa – tudi z
zvestobo do mučeniške smrti .




53. VSESLOVENSKO ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH v
narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezje je v soboto 19. junija
2021. Sv. mašo ob 10. uri. Večina jo bomo lahko spremljali preko
Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program).
SV. ANTON PADOVANSKI, 13. junij. Slovesna sv. maša ob 20:00 pri minoritih v
Piranu. Vabljeni.

