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SMO GOREČA SVETILKA,
KO ŽIVIMO BOŽJO BESEDO

Tvit papeža Frančiška
Stopimo v šolo Jezusa Kristusa, ki je učitelj molitve. Pri
njem se učimo, da je molitev predvsem poslušanje in srečanje
z Bogom; umetnost, ki jo je treba vztrajno vaditi; je kraj, kjer občutimo, da
vse prihaja od Boga in se k njemu vrača - Mettiamoci alla scuola di Gesu',
maestro di preghiera. Da lui impariamo che la preghiera e' anzitutto ascolto
e incontro con Dio; e' un'arte da praticare con insistenza; e' il luogo dove si
percepisce che tutto viene da Dio e a Lui ritorna (4. 11. ).
Molitev za pokojne, ki jo izrekamo v upanju, da oni živijo pri Bogu,
koristi tudi nam: vzgaja nas k pravemu gledanju na življenje; odpira nas za
resnično svobodo, razpoloži nas za stalno iskanje večnih dobrin (5.11.).
Vsi lahko damo, ne da bi kaj pričakovali, delamo dobro, ne da bi
zahtevali enako od človeka, ki mu pomagamo. To je tisto, kar je rekel Jezus
svojim učencem: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« (7. 11.).
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
vinko.paljk@gmail.com

Preudarne so
s svetilkami vred
vzele
v posodicah
olje.
(Mt 25, 1-13)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OBVESTILA


32. nedelja med letom
Svetilka je simbol vere, ki razsvetljuje naše življenje, medtem ko je olje
simbol ljubezni, ki hrani, daje, da je luč vere rodovitna in verodostojna.
Pogoj, da bi bili pripravljeni za srečanje z Gospodom, ni samo vera, marveč
krščansko življenje, ki je bogato z ljubeznijo in dobroto za bližnjega (papež
Frančišek, 12. 11. 2017).

Zahvala koprskega škofa Jurija na zahvalno nedeljo2020
Letošnja zahvalna nedelja nam kliče v spomin tudi besede preroka Izaija, ki
pravi: »Ne boj se, Jakob, ne boj se, Izrael! Ne boj se, saj te odkupim, saj te
kličem po imenu: Moj si!« (Iz 43,1-2).
Izkušnja korone nam daje priložnost in nas obvezuje, da se Gospodu
zahvalimo za zdravilna opozorila in navdihe, ki nam jih po koroni nalaga in
pošilja. Kakšna škoda, da kot družba v celoti takšna opozorila in navdihe
premalo sprejemamo in premalo upoštevamo. Spomnimo se na Joba, ki je
rekel: »Dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli?«
Brez pomisleka se zahvaljujemo tudi našim civilnim oblastem in strokovnim
službam, ki tako s svojim znanjem kakor s svojimi pooblastili skrajno resno
in zavzeto pripravljajo ustrezna navodila in s svojimi napori odločilno
posegajo v potek in razvoj bolezni in nas vljudno vabijo k sodelovanju in
upoštevanju njihovih odločitev.
Zahvaljujemo se tudi našim dekanom in župnikom in vsem pastoralnim
delavcem, ki s svojo predanostjo in dobro voljo posredujejo in priporočajo
predpise in navodila, ki jih izdaja škofovska konferenca, in v skladu z njimi
urejajo in pripravljajo bogoslužja po župnijah.
Zahvaljujemo se tudi vsem našim vernikom, ki z velikim razumevanjem in
dobrohotnostjo sprejemajo priporočila in navodila in se jih držijo ter
potrpežljivo prenašajo pogovore in dogovore, usklajevanja in premike za
podeljevanje in prejemanje zakramentov. »Serva ordinem et ordo te
servabit!« Ohranjaj red in red te bo ohranil! In naj od Gospoda kmalu
pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).
Nabirka letošnje zahvalne nedelje bo za vzdrževanje duhovnikov v
Petrovem domu. »Moj Bog pa vas bo z vsem, česar vi potrebujete, napolnil
po svojem bogastvu v slavi, v Kristusu Jezusu« (Flp 3,19).



OB ZAHVALNI NEDELJI. Kaj bi naši dve župniji brez pridnih in zavzetih sodelavcev
(pevci, bralci, delivci obhajila, krasilke, čistilke, katehistinje, molivke rožnega venca
pred mašo, pobiralke miloščine, sodelavci in sodelavke Karitas, člani ŽPS in ŽGS…),
ki ne delajo niti za boglonaj, ampak le iz ljubezni do Božjega kraljestva in iz
notranjega veselja? Vsaj danes vam rečemo: Hvala! In prosimo Gospodarja
vinograda, da vam vsak dan znova daje potrebnih moči in navdušenja, da vztrajate v
graditvi in vzdrževanju njegove Cerkve.
ZAKONCI JUBILANTI. Ko se Bogu zahvaljujemo za toliko materialnih dobrot, ki nam
jih podarja v naših vrtovih, njivah, sadovnjakih in vinogradih, se naša zahvala dviga k
njemu tudi za še bolj dragocene darove: za ljubezen in zvestobo tistih, ki letos
obhajajo okroglo obletnico poroke. Letos ne morejo biti pri zahvalni maši, gre pa k
njim naš hvaležen spomin, čestitke in prošnja k Bogu za še mnoga zdrava leta.

 V DRUGEM VALU KORONAVIRUSA pripomočki, da nas ne odnese:
Verouk:i od doma po spletu.






Sveta maša: po ustaljenem urniku, a brez Božjega ljudstva
Obisk Jezusa v cerkvi: cerkev v Portorožu je odprta vsak dan ves dan. Hkrati
nas je lahko do 6 . – Radi prihajajmo – morda med sprehodom – k Jezusu.
Sveto obhajilo izven maše: ob začetku maše in po njej (in tudi, kadar kdo želi – o tej
možnosti sporočite, da se dogovorimo).
Sveta spoved: kadar kdo pride.
Obisk bolnikov: po dogovoru.
Seveda pomislimo na tiste, ki so v kakršnikoli stiski, in jim pomagamo!
Kakšnemu starejšemu ali bolniku napišemo pismo ali ga pokličemo po telefonu.
Družinska molitev. Poskušajmo skupaj moliti rožni venec. Tudi kot prošnjo k Mariji,
Zdravju bolnikov, za čim prejšnji konec epidemije.
POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE moremo letos podarjati skoz ves mesec
november. Izkoristimo to možnost (spoved, obhajilo, molitev, obisk pokopališča
PRAZNIK SV. NIKOLAJA TAVELIĆA in treh tovarišev, jeruzalemskih
mučencev, je v soboto 14. 11. Sveta maša je ob 17:30 v Kopru pri sv. Ani.
TEDEN ZAPOROV od 15. – 21. 11. Geslo: »Združeni v zaporu«. Namen tega tedna:
Da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor.
NAŠI RAJNI. 29. 10. je zaključil zemeljsko življenje in odšel domov k Očetu 82-letni
Refik Čaušević, Kogojeva 2, Lucija in 2. 11. 73-letna Ana Rupena roj. Mejak, Obala
122, Lucija. Gospod, daj jima večni pokoj in domačim potrebno tolažbo!

