GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 24. 07. 17. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA
P. 25. 07. JAKOB STAREJŠI
T. 26. 07. Joahim in Ana,
starši Device Marije
S. 27. 07. Gorazd in Kliment
in drugi učenci sv. C + M
Č. 28. 07. Viktor, Samo
P. 29. 07. Marta, Marija
Lazar
Gospodovi gostitelji
S. 30. 07. Peter Krizolog
N. 31. 07. 18. NEDELJA
MED LETOM
P. 01. 08. Alfonz Ligvorij
T. 02. 08. Evzebij
porciunkulski odpustek
S. 03. 08. Lidija
Č. 04. 08. Janez Marija Vianney
P. 05. 08.

Marija Snežna
prvi petek
S. 06. 08. JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI

prva sobota
N. 07. 08. 19. NEDELJA

MED LETOM

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

9.00
10.00
20.00
19.00

Giorgio Zubin e i suoi

20.00

Ana Gužič

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

20.00
9.00
10.00
20.00
19.00

za pomorščake
Marija Hostnikar
Pavica Radoslav
za župniji
Štefanija Podgorrelec

20.00

za zdravje

8.00

Za trpeče

za župniji
Bojan Dejak

Vojko Školaris

19.00

za Božje varstvo in blagoslov

20.00

Erik Refik in Đačinta
Čaušević

8.00

za družino in zakon

17. IN 18. NEDELJA MED LETOM
24. julij – 07. avgust 2022

DA BI OKUŠALI SLADKOST MOLITVE

»Gospod,
nauči nas moliti.«
(Lk 11,1-13)

19.00
Štefka Tomić

Portorož

19.00
20.00
16.00
20.00

Lucija
Portorož
Portorož

9.00
10.00
20.00

Janez Leban
v čast MB za Žirovcove
za župniji

Cen. Luci

letnik XLV.
številka 33.

...IN TO, KAR IMA VREDNOST

Tvit papeža Frančiška: Moramo se vrniti k bistvu krščanstva: k ljubezni
do Boga, kar je motor našega veselja, in k sprejemanju bližnjega, kar je naše
najbolj preprosto in lepo pričevanje (19. 7. 2022).
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

»Kar si spravil,
čigavo bo?«
(Lk 12, 13 – 21)

TVOJA BESEDA - LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

17. nedelja med letom
Na današnji strani evangelija sv. Luka pripoveduje o okoliščinah, v katerih
Jezus uči “Oče naš”. Učenci si želijo, da bi tudi sami zmogli živeti isto
“kakovost” Jezusove molitve – kot on. Saj lahko ugotavljajo, da je molitev
bistvena prvina v življenju njihovega Učitelja. Vsako njegovo pomembno
dejanje je namreč zaznamovano z daljšimi trenutki molitve. Vrhu tega jih to
očara, ker vidijo, da on ne moli kakor drugi učitelji tistega časa, njegova
molitev je globoka povezava z Očetom, tako da si želijo biti deležni teh
trenutkov združenja z Bogom, da bi v polnosti okusili njeno sladkost.
Tako nekega dne počakajo, da Jezus zaključi molitev na samotnem kraju,
in nato ga prosijo: »Gospod, nauči nas moliti«. Ko Jezus odgovarja na to
izrecno prošnjo učencev, ne daje neko abstraktno definicijo molitve, niti jih
ne nauči nekega učinkovitega načina molitve, da bi nekaj “dosegli”. Pač pa
povabi svoje, naj pridejo do izkušnje molitve tako, da jih naravnost poveže z
Očetom, tako, da v njih vzbudi hrepenenje po osebnem odnosu z Bogom, z
Očetom. V tem je novost krščanske molitve! Pomeni dialog med osebami, ki
se ljubijo, dialog, ki temelji na zaupanju, ki ga podpira poslušanje in je
odprtost v solidarno zavzetost. Je dialog Sina z Očetom, dialog med otroki in
Očetom. V tem je krščanska molitev (papež Frančišek, 28. 7. 2019).

18. nedelja med letom
Nekdo je prosil Jezusa, da bi razrešil vprašanje glede družinske dediščine.
Toda Jezus opominja, da se je potrebno držati stran od pohlepnosti. Povedal
je priliko o neumnem bogatašu, ki verjame, da je srečen zato, ker je imel
srečo pri izjemni letini in se počuti varnega zaradi nabranih dobrin.. Pripoved
pride do živega takrat, ko se pojavi nasprotje med tem, kar bogataš načrtuje
zase in tem, kar mu predoči Bog: »In kar si pripravil, čigavo bo?«
To ne pomeni odtegniti se resničnosti, temveč iskati stvari, ki imajo resnično
vrednost: pravičnost, solidarnost, gostoljubnost, bratstvo, mir, vse tisto, kar je
resnično dostojanstvo človeka. Gre za to, da se stegujemo po življenju, ki je
po evangeljskem slogu, ki je ljubiti Boga z vsem svojim bitjem in ljubiti
bližnjega, kot ga je ljubil Jezus, torej v služenju in podaritvi samega sebe.
Pohlep po dobrinah, po imetju ne nasiti srca, nasprotno povzroči še večjo
lakoto! Pogosto je vir nemira, sovraštva, goljufanja in vojn. Veliko vojn se
začne zaradi pohlepa.
(papež Frančišek, 4. 8. 2019)

OBVESTILA
 ISKRENA VOŠČILA STARIM STARŠEM IN OSTARELIM ob njihovem 2.
svetovnem dnevu! Naj se v njihovem življenju čim bolj uresničuje, kar pravi
Sveto pismo in je geslo tega dne: »Še v starosti rodijo sadove«.
 DA BODO POČITNICE VESELE IN SREČNE naj bodo z Jezusom. Zato
+ vsaj z eno molitvijo (OČENAŠ) vsak dan, ob nedeljah s sv. mašo
+ vsaj z enim dejanjem ljubezni in
+ z darovanjem Jezusu vsakodnevnih težav (rečem: »Zate, Jezus« ali »Ti
Gospod, si moja edina sreča!«).










VSEM, KI STE NA POČITNICAH v Portorožu in Luciji, župljani voščimo lepo počutje
med nami in prijetno doživljanje naravnih in duhovnih Božjih darov!
GOSTJE MED NAMI . Tri tedne je za otroke pripravljalo prijetne počitnice v Portorožu
društvo prijateljev otrok Mavrica, sedaj pa jih pet tednov Slovenska karitas.
Dobrodošli med nami!
SV. ANA IN JOAHIM, 26. julija. Zaupamo jima naše starše (sta Marijina oče in mati)
in stare starše. Sveti Ani posebno zaupamo vse žene in matere.
DEVETDNEVNICA V PRIPRAVI NA PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA: od 6.
do 14. avgusta. Naj bodo ti dnevi lep dar naši nebeški Mami.
MOLITEV ZA PRIHODNJEGA KOPRSKEGA ŠKOFA. S škofije so nam poslali lepo
molitev v ta namen. Vsi se tako radi in zavzeto vključimo v dogajanje izbire
»najprimernejšega in najboljšega«.
KRST. 10. 7. je v lucijski cerkvi prejel prvi in najpomembnejši zakrament Aron Paladin
(tata Blaž, mama Ivana Jana) iz Lucije. Iskrena voščila!
NAŠI RAJNI. 4. 7. je odšel v večni dom usmiljenega Očeta 56-letni Erik Čaušević,
Lucija, Kogojeva 2, in 14. 7. 87-letni Nue Seli, Pot k izviru 1, Lucija. Gospod, daj
jima večni počitek in domačim potrebno tolažbo.

KRIŠTOFOVA NEDELJA in akcija MIVA, 24. julija 2022
Skupaj prosimo, da nam Bog na priprošnjo sv. Krištofa deli svoj blagoslov in nas varuje
na vseh naših poteh. Molimo za vse udeležence v prometu – tudi za naše misijonarje.
Po vseh mašah je blagoslov vozil. Povabljeni smo, da se ob tej priložnosti pridružimo
akciji MIVA in v zahvalo za srečno prevožene kilometre damo svoj dar za vozila
slovenskih misijonarjev. Svoje darove v ta namen lahko damo tudi pozneje po položnici,
ki je na razpolago. V letu 2021 smo zbrali 369100 € in s tem pomagali pri nakupu 16 vozil
za naše misijonarje. Bog povrni vsem dobrotnikom!
Naj nas vodi geslo: »Moj dar Boga slavi - za vse prevožene poti!«
»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«
Za spomin prejmemo nalepko in molitveni kartonček. Hvala za vsak vaš dar!

