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letnik XLV.
številka 30.

12. NEDELJA MED LETOM
9. junij – 26. junij 2022

MUČENIŠTVO
IZ LJUBEZNI IN ZA RESNICO

Tvit papeža Frančiška
Bog postane majhen kot kos kruha. Prav zato moramo imeti
veliko srce, da bi ga prepoznali, molili in sprejeli (18. 6. 2022).

Ne pozabimo ukrajinskega mučeniškega naroda v vojni. Ne
navadimo se živeti, kot bi bila vojna nekje daleč. Skupaj molimo za ta
narod, ki hudo trpi in se prebija skoz pravo mučeništvo. – Non
dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ukraina in guerra. Non
abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana.
Preghiamo insieme per questo popolo che soffre tanto e che sta
portando avanti un vero martirio (15. 6.).

Jezus je svoje zapovedi povzel v eno samo: »Ljubite se med seboj, kakor sem
vas jaz ljubil« Ljubiti, kakor ljubi Kristus pomeni dati se v služenje bratom,
predvsem tistim, ki so bolj potrebni, s tem, kar smo in kar imamo (13. 6.).
Ljubiti ne pomeni samo hoteti dobro in delati dobro, ampak še prej,
sprejeti druge, narediti mesto drugim, dati prostor drugim (12. 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

Jezus:
»Kdor izgubi
svoje življenje
zaradi mene,
ga bo rešil.«
(Lk 9, 18-24)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

12. nedelja med letom
V evangeliju te nedelje odzvanja ena najbolj jedrnatih Jezusovih besed:
»Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil« (Lk 9,24).
Kaj pomeni “izgubiti svoje življenje zaradi Jezusa”? To se lahko zgodi na
dva načina: izrecno, ko izpovemo vero ali posredno, ko branimo
resnico. Mučenci so največji zgled, kaj pomeni izgubiti življenje za
Kristusa. V dva tisoč letih je neskončno število mož in žena žrtvovalo
življenje, da bi ostali zvesti Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Po
mnogih krajih sveta jih
je tudi danes mnogo, ki dajo svoje življenje za Kristusa, ki jih vodijo v
smrt, ker ne zatajijo Jezusa Kristusa. To je naša Cerkev. Danes imamo več
mučencev kot v prvih stoletjih! A poznamo tudi vsakdanje mučeništvo, ki
ne privede do smrti. “Izgubiti življenje” za Kristusa, pomeni tudi, ko z
ljubeznijo opravljamo svojo dolžnost po Jezusovi logiki, ki je logika
darovanja, žrtve. Pomislimo na očete in mame, ko vsak dan živijo svojo
vero tako, da konkretno podarjajo svoje življenje za dobro družine! Koliko
ljubezni v teh družinah! Tudi ti so mučenci! Mučenci vsakdanjosti!
In so še mnogi ljudje, kristjani in nekristjani, ki “izgubijo lastno življe-nje”
za resnico. Kristus je rekel “jaz sem resnica”, kdor torej služi resnici, služi
Kristusu. Eden teh ljudi, ki so dali življenje za resnico, je Janez Krstnik. Te
dni, 24. junija, je praznik njegovega rojstva. Janez je vsega sebe posvetil
Bogu in njegovemu poslancu Jezusu. A kaj se je na koncu zgodilo? Umrl je
za stvar resnice, ko je razkril prešuštvo kralja Heroda in Herodiade. Koliko
ljudi drago plača zavzetost za resnico! Koliko poštenih ljudi izbere
pot proti toku, da le ne bi zatajili glasu vesti, glasu resnice! Pošteni ljudje, ki
jih ni strah iti proti toku! Tudi mi se ne smemo bati! Prav mladim bi rad rekel: Ne bojte se iti proti toku, ko hočejo ukrasti upanje, ko nam predlagajo
vrednote, ki so pokvarjene, kot pokvarjena hrana, in ko je hrana pokvarjena,
nam napravi slabo; te vrednote nam delajo slabo. Moramo iti proti toku!
Recite vašim mladim: »Pojdite proti toku in bodite ponosni, da greste proti
toku!« Sprejmimo z veseljem to Jezusovo besedo. To je življenjsko pravilo,
ki ga On predlaga vsem. In naj nam sveti Janez Krstnik pomaga, da ga
uresničimo. Kakor vedno, na tej poti stopa pred nami naša Mati, Presveta
Marija: izgubila je svoje življenje za Jezusa, vse do križa, in dobila ga je v
polnosti, v vsem sijaju in lepoti vstajenja.
(papež Frančišek, 23.6.2013)

OZNANILA
 DA BODO POČITNICE VESELE IN SREČNE, naj bodo z Jezusom. Zato
 + z vsaj eno molitvijo vsak dan, ob nedeljah s sv. mašo
 + z mnogimi dejanji ljubezni in
 + z darovanjem Jezusu vsakodnevnih težav (rečem: »Zate, Jezus« ali »Ti, Gospod,
si moja edina sreča«).


SVETOVNO SREČANJE DRUŽIN: Družinska ljubezen - poklicanost
in pot svetosti.
V Rimu bo od 22. do 26. junija (lahko spremljamo po medijih).
Za koprsko škofijo bo srečanje v soboto. 25. junija v Kopru pri
sv. Marku.
Ob 16:00 zbiranje, ob 16:30 molitvena ura za družine, ob 17: 00 sveta
maša (naš škof Jurij Bizjak), po maši družabno srečanje.
Vabljeni in povabimo !

 OB 31. OBLETNICI SAMOSTOJNOSTI IN DRŽAVNOSTI SLOVENIJE - MOLITEV
IN POST ZA DOMOVINO. Od 16. do 24. junija je pred praznikom dneva
državnosti molitvena devetdnevnica za naš narod in Slovenijo.
ČIM PREJ SPOROČITE ALI STE PRIPRAVLJENI SODELOVATI in
sicer tako, da se vpišete v seznam na naslednji povezavi. - Svojo
udeležbo lahko sporočite tudi po telefonu +386 40 755 745 (Mateja M.).
24 ur molitve in posta za domovino bo potekalo od torka 21.06.2021 od
18.30 ure do srede 22.06.2021 do 18.30 ure. - Naj Gospod blagoslavlja
naš narod, našo domovino Slovenijo in vse njene prebivalce!


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.



OČE FRANC PRELC, NAŠ PRVI ŽUPNIK, BISEROMAŠNIK. V nedeljo, 26. junija,
bo ob 10:00 obhajal biserno mašo v svoji župniji pri Sv. Antonu. Pridružujemo se
tej slovesnosti z vso hvaležnostjo Bogu za njegovo požrtvovalnost med nami
skoz štirideset let! Obenem vključujemo v svoje molitve vročo prošnjo za njegovo
zdravje, da bi se mu izboljšalo in okrepilo. Pri Bogu je vse mogoče! – Upamo, da
bo do našega župnijskega praznika na rožnovensko nedeljo spet med nami.

