GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 04. 07. 14. NEDLEJA
MED LETOM - NEDELJA
SLOVENCEV PO SVETU
P. 05. 07.
SV. CIRIL in
SV. METOD sozav. Evrope
T. 06. 07 . Marija Goretti
S. 07. 07.

Vilibald

Č. 08. 07.

Hermina

P. 09. 07.

Avguštin in kitajski
mučenci
Amalija

S. 10. 07.

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Porotrož
Drugod
Portorož

9.00
10.00
20.00
19.00

po namenu in za zdravje
za župniji
za zdravje

20.00

za zdravje

8.00

Stanko Gojtanič

za zdravje vnukov

19.00

Stanko Lukič

20.00

Srečko Štor, osmina
Matej Karlatec
za zdravje

20.00

Drugod

N. 11. 07. 15. NEDELJA
MED LETOM
P. 12. 07.

Mohor in Fortunat

T. 13. 07.

Henrik (Hinko)

S. 14. 07.

Kamil de Lellis

Č. 15. 07.

Bonaventura

P. 16. 07.

Karmelska MB

S. 17. 07.

Aleksij (Aleš)

N. 18. 07.

16. NEDELJA
MED LETOM

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija

9.00
10.00
20.00
19.00

Portorož
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija

20.00

Peter Pungartnik in
Ivan Breulj
Peternel

20.00

Rudi Škvor

Portorož
Portorož

10.00
20.00

20.00
8.00
19.00

9.00

za župniji
Aldo Prinčič
Štefanija Cvitan
Manuela Mlinarič
v zahvalo za maturo
Ive Marinič
v dober namen

Delia Sinković in sorodniki
za župniji

Tvit papeža Frančiška: Če bomo učljivi za ljubezen, bo Sveti Duh, ki je
ustvarjalna Božja ljubezen in daje harmonijo v različnosti, odprl poti za
obnovljeno bratstvo (28. 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

letnik XLIV.
številka 32.

14. in 15. NEDELJA MED LETOM
04. julij – 18. julij 2021

Jezus je prišel
v svoj domači kraj.
Mnogi so začudeni govorili:
»Od kod njemu to?
Ali ni to tesar,
sin Marije?«
(Mr 6, 1-6)
Jezus je poklical
dvanajstere
in jih začel pošiljati
po dva in dva.
Dajal jim je oblast
nad nečistimi duhovi.
(Mr 6, 7-13)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

14. nedelja med letom
Ljudje iz Nazareta najprej poslušajo in ostanejo začudeni; nato se v zadregi
sprašujejo: »Od kod mu pridejo vse te stvari«, ta modrost?«
Gospod nas vabi, da se postavimo v ponižno poslušanje in blagohotno
pričakovanje, ker se nam Božja milost pogosto kaže na presenetljive načine,
ki ne odgovarjajo našim pričakovanjem. Bog ne kloni pred predsodki.
Potruditi se moramo, da odpremo srce in um, da bi sprejeli božjo stvarnost, ki
nam prihaja naproti. Treba je imeti vero: pomanjkanje vere je prepreka za
Božjo milost. Mnogi krščeni živijo, kot da bi Kristusa ne bilo: ponavljajo
dejanja in znamenja vere, a tem ne odgovarja resnična povezanost z Jezusovo
osebo in njegovim evangelijem. Vsak kristjan - vsakdo izmed nas – je
poklican, da poglobi to temeljno pripadnost, s tem da se potrudi, da bi zanjo
pričeval z doslednim ravnanjem v življenju, čigar vodilna nit bo vselej
ljubezen (papež Frančišek, 8. 7. 2018).

15. nedelja med letom
Jezus ponovno zbere apostole, da bi jih »poslal po dva in dva«.
Ta evangeljski dogodek se tiče tudi nas, in to ne samo duhovnikov, temveč
vseh krščenih, ki so poklicani pričevati Kristusov evangelij v različnih
življenjskih področjih. Prav tako pa je tudi za nas to poslanstvo pristno samo,
če izhaja iz nespremenljivega središča, ki je Jezus. To ni pobuda posameznih
vernikov, niti skupin, še manj velikih združenj, ampak je to poslanstvo
Cerkve neločljivo povezano z njenim Gospodom. Noben kristjan ne oznanja
evangelij »iz sebe«, temveč poslan po Cerkvi, ki je od Kristusa prejela to
poslanstvo. Ravno s krstom postanemo misijonarji. Krščeni, ki ne čuti, da bi
oznanjal evangelij, oznanjal Jezusa, ni dober kristjan.
Druga značilnost misijonarskega stila je skromnosti sredstev. Dvanajsteri
imajo namreč naročilo »naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha
ne popotne torbe ne denarja v pasu«. Učitelj želi, da so svobodni in gibčni,
brez podpore in brez uslug, z gotovostjo samo v ljubezni do Njega, ki jih
pošilja, okrepljeni samo z njegovo besedo, ki jo gredo oznanjat. Palica in
sandali so oprava romarjev, kajti ti so glasniki Božjega kraljestva in ne
vsemogočni menedžerji, ne neodstavljivi funkcionarji in tudi ne zvezdniki
na turneji.
papež Frančišek, 15.7.2018

OBVESTILA
 SLOVENIJA PREDSEDUJE SVETU EU. Pospremimo to pomembno nalogo z
mnogotero in živo molitvijo in seveda z lepim življenjem. Velik izziv za nas v
tem pol letu: biti zgled Evropi v pravi ljubezni. Na to nas v cerkvi spominjata
slovenska in evropska zastava.
 V SOJU LJUBEZNI BOGA. Veliko platno s tem naslovom naše drage umetnice
Mire Ličen od 26. 6. krasi portoroško cerkev. Moderna umetnina nas spominja,
kje se dejansko nahajamo, kdo nas vedno in povsod obdaja.
 NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 5. julija 2015. Molimo drug za drugega,
da bi kot narod preživeli tudi v 21. stoletju – v varstvu Očeta, ki ljubi vse ljudi,
in Marije, Kraljice vseh narodov in zato tudi Kraljice Slovencev.
 SV. CIRIL IN SV. METOD. Na njun praznik je na Sveti Gori ob 17:00 sveta
maša za škofa Metoda Piriha. Vabljeni na to posebno romanje k Svetogorski
Kraljici in na grob škofa Metoda, ko nismo mogli na njegov pogreb.
 POLETNI URNIK SVETIH MAŠ med tednom: Lucija ob 19.00 (v sredo ob 8:00);
Portorož ob 20.00. Nedeljski urnik sv. maš: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00
in 20.00.
 GOSTJE MED NAMI: Druga in tretja skupina otrok Društva prijateljev otrok
Mavrica, dobrodošli med nami! V družbi »mavričnih aligatorjev« - vaših
požrtvovalnih spremljevalcev, vam bo gotovo te dni zelo lepo med nami.
 BESEDA ŽIVLJENJA. V ponedeljek po maši v Luciji in v torek po maši v
Portorožu je srečanje za poglabljanje v Božjo besedo in medsebojno pomoč v
njenem uresničevanju. Vabljeni! Božja beseda je luč tudi za vsak počitniški in
dopustniški korak.
 NOVOMAŠNIK TILEN KOCJANČIČ nas v nedeljo 11. 6. ob 10:00 vabi na novo
mašo v Bertoke. Radi molimo zanj, da bi v polnosti uresničil poslanstvo, za
katero ga je Jezus poklical v duhovništvo.
 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. On je sonce našega življenja.
 NAŠI RAJNI. V večni dom k Očetu so odšli 22. 6. 89-letni Srečko Štor,
Podvozna 3, Lucija, 24. 6. 97-letna Vera Sejdinovski roj Filej, Stara cesta 4,
Portorož, in 29. 6. 91-letna Emilia Ipsa roj. Zonta, Kosmačeva 70, Lucija.
Gospod, naj jim sveti večna luč tvoje ljubezni, naj tvoja nežnost potolaži
domače! Spomnimo se jih v molitvi.

