GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 26. 06. 13. NEDELJA
MED LETOM
P. 27. 06.

Ema Krška

T. 28. 06. Irenej
S. 29. 06. PETER in PAVEL
Č. 30. 06. prvi mučenci
rimske Cerkve
P. 01. 07. Estera
S. 02. 07.

Ptujskogorska MB

N. 03. 07. 14. NEDELJA
MED LETOM
Nedelja Slovencev po svetu
P. 04. 07. Urh
T. 05. 07. CIRIL in METOD

sozavetnika Evrope
S. 06. 07.

Marija Goretti

Č. 07. 07. Anton M. Zaccaria
P. 08. 07. Hermina
S. 09. 07. Avguštin in drugi

kitajski mučenci
N. 10. 07. 15. NEDELJA
MED LETOM

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Lucija
Portorož
Lucija
Drugod
Lucija
Portorož
CSOLucija

Portorož
Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Portorož
Lucija
Portorož
Portorož

9.00
10.00
20.00
19.00

M. E. Vesnaver, I. M. Krast

20.00
9.00
20.00
19.00

Antonija Janša
v dober namen
Robert Krevatin
Marija Hostnikar

19.00
20.00
16.00
20.00
9.00
10.00
20.00
19.00

Tomšič Jurjevič Šeligo
Tiziana Dudine

20.00

za dobrotnike

8.00

Milan Alojzija Perhavec

za župniji
starši Čendak in 5 otrok

za duše v vicah
v zahvalo
Marjo Matijašič
za župniji
Marjo Bužekijan

Maria Marcello Bonifacio

19.00

Francka Bonaca

20.00
20.00

za sorodnike

9.00
10.00
20.00

za župniji
Toni Milharčič, zadušnica
Aldo Prinčič

Tvit papeža Frančiška: Ne pozabimo mučeniškega ukrajinskega naroda.
Naj v vas vseh ostane vprašanje: Kaj jaz naredim danes za ukrajinski
narod? Molim? Naredim nekaj? Poskušam razumeti? Vsakdo naj
odgovori v svojem srcu (19.6. 2022).
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13. in 14. NEDELJA MED LETOM
26. junij – 10. julij 2022

KAKŠNI NAJ BOMO JEZUSOVI UČENCI

»Za teboj bom hodil,
kamor koli pojdeš.«
(Lk 9, 51-62)

»Pošiljam vas
kakor jagnjeta
med volkove.«
(Lk 10, 1-20)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

13. nedelja med letom
Evangelist nam predstavi tri osebnosti – tri primere poklica – ki osvetlijo,
kaj se zahteva od tistega, ki hoče slediti Jezusu vse do konca, popolnoma.
Jezus postavi tri pogoje: potovanje pripravljenost in odločnost. Ne gre
za celo vrsto »ne«, ki jih ob tem izrečemo dobrim in pomembnim stvarem v
življenju. Poudarek je treba postaviti na pravi namen: postati Kristusov
učenec! Svobodna in zavestna izbira, storjena iz ljubezni, da bi odgovorili
na neprecenljivo Božjo milost, in ne način, da bi promovirali sami sebe.
Jezus hoče, da bi bili navdušeni zanj in za evangelij. Navdušenost srca, ki se
spremeni v konkretna dejanja prijateljstva, bližine bratom, ki so potrebni
sprejemanja in nege. Prav kakor je On sam živel. (papež Frančišek, 30. 6.
2019).
Sveti Peter in Pavel,
Jezus reče Petru: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev«.
Jezus izrazi veliko ljubezen, ki jo ima do Cerkve: moja Cerkev. Jezus ljubi
Cerkev kot svojo nevesto. Za Gospoda nismo samo skupina vernikov ali
verska organizacija, smo njegova nevesta. On z nežnostjo gleda svojo Cerkev,
ljubi jo z absolutno zvestobo, navkljub našim zablodam in izdajstvom.
In to lahko ponovimo tudi mi: moja Cerkev. To rečemo z ljubeznijo, ki
vključuje. Ne zato, da bi se razlikovali od drugih, ampak zato, da se naučimo,
kako je lepo biti z drugimi, ker Jezus hoče, da smo zedinjeni in odprti. Cerkev
namreč ni “moja” ker naj bi odgovarjala mojemu jazu, mojim zahtevam,
ampak zato, da bi vanjo prelil svojo ljubezen. Moja je zato, da bi zanjo skrbel,
da bi jo podpiral. Kako? Z bratsko ljubeznijo. Z našo bratsko ljubeznijo lahko
rečemo: moja Cerkev (29. 6. 2019).
14. nedelja med letom
»Veselite se, ker so vaša imena zapisana v nebesih«. Jezus misli na notranjo
in neuničljivo veselje, ki izhaja iz zavesti, da so od Boga poklicani hoditi za
njegovim Sinom. Torej veselje, da so njegovi učenci. Danes lahko vsakdo
od nas pomisli na ime, ki ga je prijel na dan krsta; to ime je »zapisano v
nebesih«, v srcu Boga Očeta. In veselje nad tem darom napravljava vsakega
učenca za misijonarja, torej tistega, ki hodi v družbi Gospoda Jezusa, ki se
od Njega uči brezpogojno použivati se za druge, osvobojen samega sebe in
svojega imetja (7. 7. 2019).

OZNANILA

 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«).

 POLETNI URNIK SVETIH MAŠ: med tednom: v Luciji ob 19.00 ; v Portorožu ob 20.00.
Ob nedeljah: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00 in 20.00.
 GOSTJE MED NAMI. 25. 6. je prišla prva skupina otrok (44) s požrtvovalnimi animatorji
iz Društva prijateljev otrok Mavrica. Naj jim bo prijetno med nami!
 PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA je letos v sredo 29. junija. Potrudimo se
priti k sveti maši, da molimo za novomašnike in za nove duhovne poklice
 PETROV NOVČIČ. Tako se imenuje naš dar 29. junija. Zbrane prispevke z vsega
sveta sveti oče razdeli potrebnim ob raznih naravnih nesrečah.
 DUHOVNIKI JUBILANTI. Ob biserni maši pri Svetem Antonu portoroški cerkveni pevci
v imenu vseh izročijo zelo lepo darilo očetu Francu. Strunjanski župnik oče Bojan
obhaja biserno mašo prihodnjo nedeljo ob 10:00 v Strunjanu. – Gospod vaju živi še
dolgo med nami!
 NOVOMAŠNA ŠTEVILKA DRUŽINE, JULIJSKA ŠTEVILKA OGNJIŠČA, POLETNA
ŠTEVILKA NOVEGA SVETA… Vsaj nekaj od tega bogatega čtiva vzemimo te dni v
roke in si obogatimo počitniške in dopustniške dni. – Ob majhnem številu
novomašnikov se lahko vsakdo vpraša: kaj naj še naredim, da tudi v prihodnosti ne
bomo brez zakramentov, to je, brez duhovnikov.
 PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA sta 1. in 2. julija. Pred mašo (in na 1. in 3. nedeljo ob
10:00) spoveduje g. Matjaž Kravos,. Priložnost za sv. spoved je tudi vsak dan pred
sv. mašo.. V soboto 2. julija je sv. maša ob 16.00 v Centru starejših v Luciji. – Na
četrtek pred prvim petkom molimo za duhovne poklice.
 NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU je 3. julija z geslom Dobrodošli doma.
 BESEDA ŽIVLJENJA. V Portorožu v torek 5. 7. po maši.
 NAŠI RAJNI . 15. 6. je s telesno smrtjo odšel v objem nebeškega Očeta 90-letni Anton
(Toni) Milharčič, Pod anteno 21, Portorož. Gospod, daj mu večni pokoj!
*****
3. seja ŽPS je bila 15. 6. V mesecih od seje v februarju smo bili zelo zavzeti (postni
in velikonočni čas, tri srečanja »sinodalne« skupine, birma, prvo obhajilo, obisk g.
škofa Jurija s srečanjem z ŽPS in ŽGS, obnova sanitarij pod cerkvijo). Na zadnji seji
smo se tudi pogovorili o pomembni sinodalni vsebini – o dialogu v našem življenju in
pregledali naše dejavnosti v poletnih mesecih.

