GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 12. 06. SVETA TROJICA Lucija

P. 13. 06. Anton Padovanski
T. 14. 06. Valerij in Rufin
S. 15. 06.

Vid

9.30 Giorgio Dessardo,
Alojz Marija
Portorož 11.00 Darko Škorja /
Pečnik Kristina
Portorož 18.00 za župniji /in Ivan
Lucija
19.00 v čast Sv. Duhu
Portorož 20.00 Maria Lino Krast
Giovanni Giuseppina
Lucija
8.00 za duše v vicah

Č. 16. 06. SV. REŠNJE TELO Lucija
9.00 Franc Pigac
IN SV. REŠNJA KRI Portorož 20.00 za župniji
P. 17. 06.
Albert
Portorož 20.00 Paolo in Elena

letnik XLV.
številka 29.

SVETA TROJICA
SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI
12. junij – 19. junij 2022

SVETA TROJICA –
ČUDOVITA SKRIVNOST BOŽJE BLIŽINE

S. 18. 06.

Marko in MarcelijanPortorož 20.00 po namenu
Drugod
N. 19. 06. 12. NEDELJA
Lucija
9.00 za župniji
MED LETOM Portorož 10.00 Marija in Franjo Vurušič
Nazarij Koprski
Portorož 20.00 v zahvalo

Tvit papeža Frančiška
Nihče ni na varnem, dokler vsi niso na varnem (10. 6. 2022).
Sveti Duh nas napravlja sposobne, da ne opazimo
navzočnosti Boga in njegovega dela v velikih stvareh, v pozornost
zbujajoči zunanjosti, v razkazovanju moči, ampak v majhnosti in krhkosti.
- Lo Spirito Santo rende capaci di scorgere la presenza di Dio e la sua
opera non nelle grandi cose, nell’esteriorità appariscente, nelle esibizioni di
forza, ma nella piccolezza e nella fragilità (9. 6.).
Tisti, ki živijo obdobje starosti, lahko odkrijejo v luči wvangelija novo
poslanstvo: da so zanmenja in orodja Božji ljubezni, ki kažejo, kateri je
končni cilj, ha kateremu smo poklicani: večno življenje z Bogom (8. 6.).
Spodbujam vas, da med dnevom večkrat kličete Svetega Duha.
Njegova dobra in ustvarjalna moč nam omogoča, da gremo iz sebe in da
smo za druge znamenje tolažbe in upanja (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

»Ko pride
Duh resnice,
vas bo uvedel
v vso resnico.
Iz mojega jemlje
in vam bo
oznanjal.«
(Jn 16, 12-15)

TVOJA BESEDA –LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Sveta Trojica.

Sveta Trojica ni teološki rebus, marveč prečudovita
skrivnost Božje bližine. Trojica nam pove, da nimamo Boga, ki bi bil
samotar tam gor v nebesih, oddaljen in brezbrižen; ne, On je Oče, ki nam je
dal svojega Sina, ki je postal človek kakor mi, in da bi nam bil še bolj blizu,
da nam pomaga nositi težave življenja, nam pošilja prav svojega Duha. On,
ki je Duh, pride v našega duha in nas tako tolaži od znotraj, v našo
notranjost prinaša Božjo nežnost. Skupaj z Bogom težave življenja ne
ostanejo na naših ramenih: Duh, ki ga imenujemo vsakič, ko napravimo
znamenje križa, prav ko se dotaknemo ramen, pride in nam daje moč, nas
opogumi, podpira v težavah. On je namreč strokovnjak v prebujanju, v
dviganju, v obnavljanju. Potrebno je več moči za obnavljanje kot za
izgradnjo, za nov začetek kot za začetek, da pridemo do sprave kot
nadaljevati v slogi. To je tisa moč, ki nam jo daje Bog. Zato tisti, ki se
približa Bogu, se ne zruši, gre naprej: začne znova, zopet poizkusi, ponovno
izgrajuje. Celo trpi, a uspe mu ponovno začeti, zopet poizkusiti, ponovno
graditi.
(papež Frančišek, 16. 6. 2019).

Sv. Rešnje telo in sv. Rešnja kri. Evharistija je »povzetek« vsega Jezusovega bivanja, ki je bilo eno samo dejanje ljubezni do
Očeta in do bratov. Tudi tu, kakor med čudežem pomnožitve hlebov, je Jezus vzel kruh v svoje roke, povzdignil Očetu blagoslovno molitev, razlomil kruh in ga
dal učencem. Toda tisti trenutek, na večer pred svojim
trpljenjem, hoče v tej gesti zapustiti oporoko nove zaveze, trajen spomin svoje velike noči trpljenja in vstajenja.
Praznik Rešnjega Telesa nas vsako leto vabi,
da obnovimo čudenje in veselje za ta čudovit Gospodov
dar, evharistijo. Sprejmimo jo z hvaležnostjo, ne pasivno, iz navade. Ne
smemo se navaditi na evharistijo in iti k obhajilu kakor iz navade, ne!
Vsakič, ko se približamo oltarju, da bi prejeli evharistijo, moramo obnoviti
naš »amen« Kristusovemu telesu. Ko duhovnik reče »Kristusovo telo«, mi
rečemo: »Amen«. Naj bo to »amen«, ki prihaja iz srca, iz prepričanja. To je
Jezus,ki Jezus me je odrešil, je Jezus je, ki prihaja, da mi da moč za
življenje. To je Jezus, živi Jezus. Ne navadimo se, vsakič naj bo, kot bi bilo
prvo obhajilo.
(papež Frančišek, 23. 6. 2019)

OBVESTILA
 PRAZNIK SVETE TROJICE. V Njej, »v Bogu živimo, se gibljemo in smo«. Na to se
posebno spomnimo, ko se lepo in premišljeno pokrižamo.
 OB ZAKLJUČKU VEROUČNEGA LETA smo polni hvaležnosti Bogu, da se nam je
bližal in razkrival tudi s pomočjo župnijskega verouka.. Hvala njegovim sodelavcem in
sodelavkam: katehistinjam, staršem in starim staršem.
 VRTNICE V JUNIJU za večjo ljubezen do Jezusovega srca.
 PO VEROUKU MED POČITNICAMI še naprej v Jezusovi šoli:
+ 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« ali »Ti, Gospod, si
moja edina sreča«).
 SV. ANTON PADOVANSKI goduje v ponedeljek 13. 6. V Luciji je sv. maša ob 19:00.
Vabljeni tudi k sv. Antonu v minoritsko cerkev v Piranu. Ob 20:00 bo tam maševal g.
škof Jurij Bizjak. – V lucijski župniji je cerkev sv. Antona (v ruševinah) v Seči, pri
»Ribiču«.

 LETNI URNIK SVETIH MAŠ začenjamo s ponedeljkom 13. junija. Od torka 14.
6. do sobote 3. 8. je v večerna sv. maša v Portorožu ob 20.00. Nedeljski urnik
sv. maš od 19. 6. je: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00 in 20.00.
 SEJA ŽPS bo v sredo 15. 6. ob 20:00.
 PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN SVETE REŠNJE KRVI
obhajamo v četrtek 16. 6. To je eden od štirih »zapovedanih praznikov« (poleg
božiča, Vnebovzete in vseh svetih), kar pomeni, da ta dan obhajamo kot
nedeljo: z udeležbo pri maši in počitkom. V Luciji bo maša ob 09:00, eno uro
prej, od 8:00, češčenje Najsvetejšega. V Portorožu bo maša ob 20:00, po maši
pa procesija sv. Rešnjega telesa okrog cerkve. Deklice bodo pri procesiji
trosile cvetje. Vabljene vse družine veroučencev, posebno prvoobhajanci.
Pred mašo je spovedovanje.
 54. NARODNO ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH NA
BREZJE je v soboto 18. junija. Odhod avtobusa iz Kopra je ob 7:00. Avtobus
pelje skoz Lucijo. – Mladi in mlajši se jim pridružimo in jim omogočimo
krepčilno srečanje z Marijo Pomagaj in mnogimi sotrpini iz vse Slovenije.

 HVALA ZA DAR KVATRNE NEDELJE za semenišče. In za molitve za poklicane.
 KRSTI. 12. 6. je s krstom potopljena v neizmerno skrivnost Božje ljubezni Sofia

Dessardo (oče Tadej, mama Katarina),Ukmarjeva 6, Lucija, in Aliya Sofia
Sepić, Seča. Naj ostaneta v tej skrivnosti tudi ob pomoči, zgledu in molitvi
svojih družin in župnij.

