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Tvit papeža Frančiška
Bog ve, da je edini način, da bi nas rešil, da bi nas znotraj
ozdravil, ta, da nas ljubi. Ve, da se mi poboljšamo, samo če
sprejmemo njegovo neutrudno ljubezen, ki se ne spremeni, ampak nas
spreminja (19. 6. 2021).
Sedanja pandemija nas spomni, da ni razlik ne meja med tistimi, ki
trpijo. Prišel je trenutek, da odstranimo neenakosti, da ozdravimo
krivičnost, ki spodjeda zdravje celotne človeške družine (17. 6.).
Naše molitve so prave in popolne, ko prosimo za druge in
poskrbimo za njihove skrbi in potrebe. Molitev nas ne loči in omejuje od
nikogar, ker molitev je ljubezen do vseh (16. 6.).
Kjer ni časti do starejših, ni prihodnosti za mlade. - Dove non c'e'
onore per gli anziani, non c'e' futuro per i giovani (15. 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

Vstal je,
zapretil vetru
in rekel morju:
»Utihni! Molči!«
In veter
je ponehal,
nastala je
globoka tišina.
(Mr 4, 35-41)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

12. nedelja med letom
Kot učence iz evangelija nas je iznenada presenetil nepričakovan in divji
vihar. Zavedli smo se, da smo vsi na istem čolnu, vsi krhki in izgubljeni,
obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo, vsi
potrebni vzajemne tolažbe. Kakor tisti učenci, ki enoglasno v stiski rečejo:
»Utapljamo se«, tako smo se tudi mi zavedli, da ne moremo iti dalje vsak
zase, ampak samo skupaj.
Zlahka se znajdemo v tej pripovedi. Težko pa je razumeti Jezusovo držo.
Medtem ko so učenci vznemirjeni in obupani, je on na krmi, na tistem delu
čolna, ki se prvi potopi. In kaj počne? Kljub premetavanju mirno spi, zaupa
Očetu. Ko ga potem zbudijo in umiri veter in vodovje, se obrne na učence z
očitajočim tonom: »Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?«
V čem je pomanjkanje vere pri učencih, ki se postavlja v nasprotje z
Jezusovim zaupanjem? Niso nehali verovati vanj, saj ga kličejo. Vidimo pa,
kako ga kličejo: »Učitelj, ti ni mar, da se utapljamo?« Ti ni mar: mislijo, da
se Jezus ne briga zanje, da mu zanje ni dosti mar. Jezusa je moralo prizadeti.
Nikomur namreč ni več do nas kot njemu. Ko so ga namreč poklicali, takoj
reši svoje učence, ki so izgubili zaupanje.
Vihar razkrinka našo ranljivost in pusti odprte tiste lažne in odvečne
gotovosti, s katerimi smo si zgradili svoje načrte, svoje navade in svoje
prioritete. Vihar razkrinka vse »zavijanje v celofan« in pozabljanje tega, kar
je nahranilo dušo naših narodov; razkrinka vse poskuse, da bi z navidez
»odrešilnimi« navadami utišali bolečino, ker se nismo sposobni sklicevati
na svoje korenine in priklicati spomin svojih prednikov, s tem pa se
prikrajšamo za potrebno imunost pri zoperstavljanju neprilikam.
»Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?« Gospod, tvoja beseda
nas pretresa in zadeva vse nas. V tem našem svetu, ki ga ljubiš bolj kot mi,
smo napredovali z vso hitrostjo in se čutili močne in sposobne vsega.
Hlastali smo po zaslužku, pustili smo se posrkati stvarem in zmesti naglici.
Nismo se ustavili pred tvojim klicanjem, nismo se ustavili vpričo vojn in
planetarnih krivic, nismo prisluhnili klicu revežev in našega hudo bolnega
planeta. Neustrašeno smo šli dalje misleč, da bomo vedno ostali zdravi v
bolnem svetu. Ko pa smo zdaj na razburkanem morju, te moledujemo:
»Prebudi se, Gospod!« (papež Frančišek, 27. 3. 2020)

OZNANILA
 ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA. Z zahvalno sveto mašo se polni vesele

hvaležnosti tudi letos obračamo k dobremu Bogu. Zaradi pandemije je bilo to
leto prav posebno. A pokazalo se je, kako je resnična beseda: »Tistim, ki
Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu.« Tudi preizkušnje, ko sta bila verouk
in bogoslužje »na daljavo«. Hvala požrtvovalnim katehistinjam Danici, Slavi in
Marijani, ki so naredile vse, kar je bilo mogoče. Naj jim Bog povrne! Hvala tudi
»prvim vzgojiteljem« - staršem, ki ste dobro izvršili svojo nenadomestljivo
poslanstvo. Posebno hvala tistim, ki ste tudi v spremenjenih razmerah znali
najti pot do cerkve.
 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«).
 PRAZNOVANJE 30. OBLETNICE SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI V
KATOLIŠKI CERKVI V SLOVENIJI. Blagoslov slovenske zastave poživi našo
ljubezen do domovine in molitev za vsa področje našega skupnega življenja
pa tudi odločitev, da smo čim bolj dejavni in koristni državljani.

MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO 2021. Od 16. do 24. junija je pred praznikom
dneva državnosti molitvena devetdnevnica za naš narod in Slovenijo.
Škofje župnike in vernike vabijo, naj se pridružijo pobudi 24 ur posta in molitve za domovino, ki bo potekala od 21. od 18.00 do 22. junija do 18.00.

V četrtek, 24. junija 2021, ob 18.00 se bodo po vseh župnijskih cerkvah oglasili
zvonovi v čast 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti.
 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.
 POROKA. Ljubezen in zvestobo do groba so si obljubili v cerkvi sv. Bernardina: 17. 6.
Patrik Matjaž in Teresa Krauthaker iz Portoroža in 19. 6. Pucer Aleš in Sain
Sabina iz Lucije. Iskreno čestitamo in se z njimi veselimo.
 PRVO OBHAJILO in BIRMA. 18. 6. je med ostalimi katehumeni prejela ta dva
zakramenta Veronika Henigman iz Portoroža. Čestitamo!
 KRST. 13. 6. je v Luciji s svetim krstom postala Božji otrok Viktoria Plješa (oče
Kristijan, mama Diana) in 20. 6. Bianca Rosso Boštjančič (oče Marko, mama
Francesca); obe iz Lucije. Naj Božje življenje v njiju raste kot gorčično zrno.

MOLITEV ZA DOMOVINO OB 30-LETNICI SLOVENSKE
DRŽAVE
Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno,
duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam, da bodo odprte
za življenje in šole ljubezni za nove rodove.
Amen.



