GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 07. 08.

19. NEDELJA
MED LETOM

P. 08. 08. Dominik
T. 09. 08. TEREZIJA
BENEDIKTA OD KRIŽA
S. 10. 08
LOVRENC
Č. 11. 07. Klara (Jasna)
P. 12. 08.

Ivana Šantalska

S. 13. 08. Hipolit in Poncijan

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

9.00
10.00
20.00
19.00
20.00
8.00

Janez Leban
v čast MB za Žerovcove
za župniji
Slavica Levak
Angelo Matošič
Ilija Kekić
Ivan Hribar

19.00

Pietro Tulliani

20.00

Franjo Ivan Štefanija Pahović

20.00

starši Križanović

9.00
10.00
20.00
9.00
10.00
20.00
20.00

živi in + starši Žorž in Flajs
Marija Stančič, osm.
za župniji / v zahvalo
Zdravko Slamnik
za župniji

8.00
19.00
20.00
20.00
9.00
10.00
20.00

duhovnik Vinko Kobal
Vili Troha
Marjo Avrelija in vsi Krmac
po namenu
Zimerman
Marija in Vlado Stančič
za župniji

letnik XLV.

19. IN 20. NEDELJA MED LETOM

številka 34.

MARIJINO VNEBOVZETJE
07. avgust – 21. avgust 2022

Drugod

N. 14. 08.

20. NEDELJA
MED LETOM

P. 15. 08.

MARIJINO

VNEBOVZETJE
T. 16. 08. Rok
S. 17. 08. Hijacint
Č. 18. 08. Helena (Alenka)
P. 19. 08. Janez Eudes
S. 20. 08. Bernard
N. 21. 08. 21. NEDELJA

MED LETOM

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

za zdravje in Marijino varstvo

Marta in Ivan Oplanić

Tvit papeža Frančiška: Da bi dali upanje, včasih zadostuje, da smo prijazni, da
postavimo na stran svoje skrbi in potrebe, da smo tako lahko pozorni do drugega,
podarimo nasmeh, rečemo spodbudno besedo in sredi tolike brezbrižnosti
dobimo čas za poslušanje. - A volte, per dare speranza, basta essere una
persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue
urgenze ( 4. 8. 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

POGLEJMO KVIŠKU, NEBESA SO ODPRTA

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119,105)

19. nedelja med letom (Lk 12, 32-48)
Jezus vabi svoje učence k čuječnosti. Da bi v lastnem življenju zaznali
Božji mimohod: »Vaša ledja naj bodo opasana…«. Kot pri romarju, ki je
pripravljen za pot. Gre zato, da ne poženemo korenin v udobnih in sigurnih
bivališčih. Kdor se zaupa Bogu, dobro ve, da je življenje po veri neprenehna
pot, da se usmerimo v vedno nove etape, ki jih sam Gospod narekuje dan za
dnem. On je Gospod presenečenj, resničnih novosti.
»… in svetilke prižgane«, da bi zmogli razsvetliti temo. Povabljeni smo,
da živimo v pristni in zreli veri, ki zmore razsvetliti mnoge “noči” življenja.
Ko se hranimo s srečanji iz srca do srca z Jezusom v molitvi in poslušanju
njegove Besede. Prava vera odpre srce bližnjemu in usmeri v konkretno
skupnost z brati, predvsem s tistimi, ki živijo v potrebi (papež Frančišek, 11.
8. 2019).

Marijino vnebovzetje (Lk 1, 39-56)
Praznik Marijinega vnebovzetja je poziv za vse nas, posebej ta tiste, ki jih
mučijo dvomi in žalosti, in živijo s pogledom, usmerjenim navzdol. Poglejmo kvišku, nebesa so odprta; niso več daleč, ker na pragu nebes stoji Mati,
ki nas čaka, naša mati. Ljubi nas, se nam smehlja in nam pravi: “Vi ste
dragoceni v Božjih očeh; niste ustvarjeni za majhne užitke sveta, marveč za
velike nebeške radosti”. Da, ker Bog je veselje, in ne dolgočasje. Pustimo,
naj nas prime za roko Mati. Vsakič, ko v roke vzamemo rožni venec in jo
prosimo, storimo korak naprej v smeri velikega življenjskega cilja. Pustimo,
da nas privlači resnična lepota, ne dajmo, da nas posrkajo malenkosti
življenja, marveč izberimo veličino nebes (15. 8. 2019).

20. nedelja med letom (Lk 12, 49-53)
Jezus nam razodene svojo gorečo željo: prinesti na zemljo ogenj
Očetove ljubezni, ki prižge življenje in po kateri se človek reši. Vabi nas,
naj v svetu razširimo ta ogenj, po katerem nas bodo prepoznali za njegove
prave učence. Ogenj ljubezni, ki ga je Kristus prižgal na svetu po Svetem
Duhu, je brezmejni ogenj. Pričevanje evangelija žge, žge vsako obliko
omejenosti in podpira ljubezen, ki je odprta vsem, ki daje prednost najbolj
ubogim in zapostavljenim. Pristanek na ogenj ljubezni, ki ga je Jezus
prinesel na zemljo, zajame celotno naše življenje in zahteva čaščenje Boga
in pripravljenost služiti bližnjemu (18. 8. 2019).

OBVESTILA
 DA BODO POČITNICE DO KONCA VESELE IN SREČNE, naj bodo z
Jezusom in Marijo. Zato
+ vsaj z eno molitvijo vsak dan, ob nedeljah s sv. mašo,
+ vsaj z enim dejanjem ljubezni med dnevom in
+ z darovanjem Jezusu vsakodnevnih težav (ko rečem: »Zate, Jezus«).
 GOSTIJE MED NAMI otroci, ki letujejo v okviru Slovenske karitas. Dobrodošli med
nami! In vsi, ki pridete te dni po duhovno osvežitev v cerkev v Portorožu in Luciji!



BOG POVRNI za velikodušen dar za nova vozila slovenskim misijonarjem. Ob
Krištofovi nedelji smo v Luciji v ta namen darovali 289 € in v Portorožu 1000 €.
Svoj dar hvaležnosti Bogu za srečno vožnjo lahko še damo, tudi po položnici.

 MOLITEV ZA PRIHODNJEGA KOPRSKEGA ŠKOFA. Vsi se tako, radi in zavzeto,
vključimo v dogajanje izbire »najprimernejšega in najboljšega«.

 DEVETDNEVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA se
je pričela v soboto 6. avgusta. Pol ure pred mašo molimo rožni venec. Osebno
in kot družine poskušamo biti v teh dneh bolj povezani z nebeško Mamo.
 V TEJ PRIPRAVI TUDI SVETA SPOVED. Priložnost za to je vsak dan pred
mašo ali po njej. V Strunjanu 14. 8. od 18:30 dalje spoveduje več duhovnikov.
 15. avgust VELIKI ŠMAREN. Maše so po nedeljskem razporedu: v Luciji ob
9:00, v Portorožu ob 10:00 in 20:00.
 RADI ROMAJMO K STRUNJANSKI MATERI BOŽJI.: Na predvečer praznika,
v nedeljo 14. 8. je v Strunjanu sveta maša (škof Jurij) ob 19:30; eno uro prej je
akademija v čast Vnebovzeti. Pri tej maši sodeluje MePZ Sveta Lucija.. Po
maši je med petjem litanij MB procesija z lučkami do križa. 15. 8. so maše:
ob 7:00, 8:30 (it.), 10:30, 12:00 (hrv.), 18:00.
 OBNOVITEV IZROČITVE MATERI BOŽJI na praznik Marijinega vnebovzetja.
Tudi tako pokažemo Mariji hvaležnost, da varuje naš narod.– Te dni večkrat
recimo: Marija, ves sem tvoj. Marija, vsa sem tvoja.
 NAŠI RAJNI. 24. 7. je s telesno smrtjo odšla v ljubljeni Očetov in Marijin dom
89-letna Marija Stančič roj. Renko, Senčna pot 21, Portorož, in 29. 7. 88-letni
Bogdan Klemše, Sončna pot 50, Portorož. Spomnimo se ju v molitvi.
 PAVLE ZIDAR: LETO 2022 – 90 LET ROJSTVA (6. 1.), 30 LET SMRTI (12. 8.)
Le prihajaj, Marija, med nas, / v prividu ali zares,/
to je najlepši naš čas, / ko mora človek stopiti čez, /
čez in verjeti, da vidi, / tebe, ki zemlje si del, /
o mati svetov, pridi, pridi, / kakor zborna molitev čebel. (Vnebovzetje 1987)

