GODOVI IN SVETE MAŠE
Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.00
10.00
20.00
19.00

za župniji

Portorož

20.00

S. 13. 07. Henrik
Č. 14. 07. Kamil de Lellis

Lucija
Lucija

8.00
19.00

P. 15. 07. Bonaventura

Portorož

20.00

S. 16. 07. Karmelska MB

Portorož

20.00

Alojzij Angela Simčič in
Bojan Troha
Vugrinec in Mihoci
Stanko Lukić
Marija Mihelač, Vidovič
za novomašnike
v zahvalo
Izidor Ivan Jože Roža Rakar,

N. 10. 07. 15. NEDELJA MED
LETOM
P. 11. 07. BENEDIKT
zavetnik Evrope
T. 12. 07. Mohor in Fortunat

Toni Milharčič, osm.

Aldo Prinčič
Stanko Gojtanić

Anica Nadislav Simon Dobrila

N. 17. 07. 16. NEDELJA
MED LETOM
P. 18. 07. Elij iz Koštabone
T. 19. 07. Justa
S. 20. 07.

Marjeta

Č. 21. 07. Lovrenc
P. 22. 07. Marija Magdalena
S. 23. 07. Brigita
sozavetnica Evrope
N. 24. 07. 17. NEDELJA
MED LETOM - KRIŠTOFOVA

svetovni dan starih staršev

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.00
10.00
20.00
19.00

Mario in teta Benčič
Borut Šuklje / v zahvalo
za župniji /za preteklo leto
Emilia Ipsa

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

20.00

Marino Antonac, osm.

8.00

Irma Zubin

19.00

Stane Čendak in prijatelji

20.00

Marjo Hrvatin

20.00

v čast usmiljenemu B. Srcu (H)

9.00
10.00
20.00

Giorgio Zubin e i suoi
za trpeče
za župniji

Tvit papeža Frančiška: Vsak dan Bog vrže seme na njivo našega življenja. Da
bi vzkalilo in raslo, je odvisno od nas, od naše molitve, od odprtega srca, s katerim se približamo Sv. pismu, da bi za nas postalo beseda živega Boga (6. 7. 2022).
________________________________________________________________________________

Župniji Lucija in Portorož,
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15. IN 16. NEDELJA MED LETOM
10. julij – 24. julij 2022

KO NAS VZNEMIRJA VELIKO SKRBI

»In kdo je
moj bližnji?.«
(Lk 10, 25- 37)

»Le eno
je potrebno.«
(Lk 10, 38- 42)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

15. nedelja med letom
Današnji evangelij nam nudi znamenito priliko o “usmiljenem
Samarijanu”. Ko je Jezus povedal to tako lepo priliko, se znova obrne
k učitelju postave, ki ga je vprašal »Kdo je moj bližnji?«, in mu reče:
»Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med
razbojnike?« S tem pride do preobrata glede na zastavljeno vprašanje
sogovornika, in tudi z ozirom na logiko vseh nas. Da nam razumeti, da
nismo mi tisti, ki na temelju svojih meril določamo, kdo je bližnji in
kdo ne, ampak je človek, ki se znajde v potrebi, tisti, ki lahko
prepozna, kdo je njegov bližnji, se pravi, »kdo mu je izkazal
usmiljenje«. Biti zmožni usmiljenja: to je ključ. Če pred človekom v
potrebi ne čutiš usmiljenja, če se tvoje srce ne gane, pomeni, da nekaj
ni v redu. Zmožnost sočutja je postala preizkusni kamen za
kristjanovo primerjanje, še več, za Jezusov nauk. Usmiljenje do
človeškega življenja v potrebi je pravo obličje ljubezni. ( papež
Frančišek, 14. 7. 2019).

16. nedelja med letom
Evangelist Luka pripoveduje o Jezusovem obisku v hiši Marte in
Marije. Sprejmeta ga in Marija se usede k njegovim nogam, da bi ga
poslušala. Vse je potrebno odložiti, ko pride On in nas v našem
življenju obišče, saj sta njegova navzočnost in njegova beseda pred
vsakršno drugo stvarjo. Ko ga začnemo zares poslušati, se oblaki
razkadijo, namesto dvomov pride resnica, namesto strahov vedrina in
različne življenjske situacije se postavijo na pravo mesto.
Druga sestra, Marta, je gostila Jezusa (karizma gostoljubnosti).
Če želimo z veseljem uživati življenje, moramo združevati ti dve
drži: po eni strani biti »ob Jezusovih nogah«, da mu prisluhnemo, ko
nam razlaga skrivnost vsake stvari; po drugi strani pa biti urni in
pripravljeni za gostoljubnost, ko gre On mimo ter trka na naša vrata v
obličju prijatelja, ki potrebuje trenutek počitka in bratstva. Za to je
potrebna ta gostoljubnost.
Naj nam Sveta Marija, Mati Cerkve, podari milost ljubiti in služiti
Bogu ter bratom z rokama Marte ter s srcem Marije, da bomo vedno v
drži poslušanja Kristusa lahko bili obrtniki miru in upanja (21.7.2019).

OBVESTILA
 NEDELJA MORJA 10. julij. Molimo za pomorščake (več kot milijon jih je, nekaj
tudi iz naših župnij) in zaposlene v pomorstvu, hvaležni za njihovo težko delo.
 DUHOVNI SEMINAR z Donaldom Turbittom in Petrom Herbeckom: 11. julija
ob 17:00 pri sv. Ani v Kopru. Vabi Katoliška karizmatiočna prenova v
Slovenski Istri.
 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«. »Ti
Gospod, si moja edina sreča«).
 POLETNI URNIK SVETIH MAŠ - med tednom: Lucija ob 19.00; Portorož ob 20.00. –
ob nedeljah: Lucija ob 9.00; Portorož ob 10.00 in 20.00.
 GOSTJEI MED NAMI: tretji teden otroci in animatorji iz Društva prijateljev otrok
Mavrica in prvi teden otroci in animatorji Slovenske Karitas. Dobrodošli med nami!
 ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: v Luciji 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, ki nas vabi: »Pridite k meni vsi!«
 KRIŠTOFOVA NEDELJA. BLAGOSLOV AVTOMOBILOV je v nedeljo 24. julija po
vseh sv. mašah. Ob tem darujete za srečno prevožen kilometer za nakup prevoznih
sredstev našim misijonarjem. Z veseljem darujem – življenje rešujem.
 2. SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH je v nedeljo 24. julija z geslom
»Še v starosti rodijo sadove«. Staranje ni kazen, ampak blagoslov (papež Frančišek).
 NAŠI RAJNI. 2. 7. je odšel v večni Očetov dom 62-letni Marino Antonac, Lepa cesta
52, Portorož. Gospod, daj mu večni pokoj in domačim potrebno tolažbo.

PAPEŽ FRANČIŠEK OB SKLEPU 10. SVETOVNEGA SREČANJA
DRUŽIN: Zakonci ste pri oblikovanju svoje družine s Kristusovo
milostjo sprejeli to pogumno odločitev: da svoje svobode ne boste
uporabljali sami zase, ampak da boste ljubili ljudi, ki jih je Bog postavil
poleg vas. Namesto da bi živeli kot »otoki«, ste se postavili v »službo drug
drugemu«. Tako se v družini živi svoboda! Ni »planetov« ali »satelitov«,
ki bi potovali vsak po svoji krožnici. Družina je kraj srečanja, podelitve,
izstopa iz samega sebe, da bi sprejeli drugega in mu bili blizu. Družina je
prvi kraj, kjer se uči ljubiti. Ne dovolimo, da bi jo onesnažili s strupom
sebičnosti, individualizma, s kulturo brezbrižnosti in odmetavanja, in bi
tako izgubila svojo »DNK«, ki je sprejemanje in duh služenja (26. 6. 2022)

