GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 22. 11. 34. NEDELJA
MED LETOM
KRISTUS KRALJ
P. 23. 11. Klemen I.
T. 24. 11.

Andrej Dung Lac
in tov.
S. 25. 11. Katarina
Aleksandrijska
Č. 26. 11. Valerijan Oglejski
P. 27. 11. Modest in Virgil
S. 28. 11. Katarina Laboure

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

9.30
11.00
18.00
19.00

Marija Juričev
za župniji
Ilija Kekić
Bužekijan in Peršolja

18.00

za zdravje v družini

8.00
19.00

za trpeče duše v vicah

18.00

Elca Možina

18.00

Drago Saša Režek Žužek
Jurij Tatjana Jurij Mityško
Giorgio Zubin in družina
za župniji
za zdravje

Drugod

N. 29. 11. 1. ADVENTNA
NEDELJA
NEDELJA KARITAS

Lucija
Portorož
Portorož

Miha Narobe

9.30
11.00
18.00

letnik XLIII.
številka 48.

JEZUS KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA
TEDEN KARITAS
22. november – 29. november 2020

PRAVILA IN PRESENEČENJA
POSLEDNJE SODBE

Tvit papeža Frančiška
Danes se spomnimo Marijinega darovanja v templju in je dan
kontemplativnega življenja. Hvala, bratje in sestre kontemplativci, ker
podpirate slabotne, ker ste svetilniki, ki označujejo pristanišče, bakle, ki
razsveljujejo noč, jutranje straže, ki naznanjajo nov dan (21. 11. 2020).
Vsak otrok, že od materinega naročja, potrebuje, da ga sprejmemo in
ščitimo, mu pomagamo in ga varujemo (20.11).
»Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu« Kar
se ji je pripetilo, je končalo v njenem srcu, da je to v molitvi prevejala in z
molitvijo spreminjala (18. 11.).
Stegni svojo roko k potrebnemu, namesto da zahtevaš, kar ti manjka: tako
boš množil talente, ki si jih prejel (15. 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

Jezus:
»…ste
meni storili;
…meni
niste storili.«
.
(Mt 25,31-46)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
Danes imamo pred sabo Kristusa kot kralja, pastirja in sodnika, ki
pokaže, kateri so kriteriji pripadnosti Božjemu kraljestvu.
Evangeljska stran se odpre z veličastnim pogledom: »Ko pride Sin
človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol
svojega veličastva«. Celotno človeštvo je zbrano pred njim in on pokaže
svojo avtoriteto s tem, ko loči ene od drugih, kakor loči pastir ovce od
kozlov.
Tistim na desnici pravi: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite
v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem
bil in ste mi dali jesti….« Pravični so presenečeni, ker se ne spomnijo, da bi
kdaj koli srečali Jezusa, in toliko manj, da bi mu na tak način pomagali.
Toda On pojasni: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših
bratov, ste storili meni«. Ta beseda nas nikoli ne preneha presenečati, ker
nam razodeva, do kakšne mere pride Božja ljubezen: vse do tega, da se
poenoti z nami, a ne, ko nam gre dobro, ko smo srečni, ne, ampak ko smo v
potrebi. In na ta skriti način se nam da srečati, nam ponuja roko kot
berač. Tako Jezus razodene odločilni kriterij svoje sodbe, se pravi konkretno
ljubezen do bližnjega v potrebi. In na ta način se razodene moč ljubezni,
kraljevanje Boga: solidaren je s tistim, ki trpi, da bi vsepovsod priklical
ravnanje in dela usmiljenja.
Kralj bo tistim na levi odgovoril: »Česar niste storili enemu od teh
najmanjših, tudi meni niste storili«
Na koncu življenja bomo sojeni po ljubezni, se pravi po naši konkretni
zavzetosti v ljubezni in služenju Jezusu v naših najmanjših in najbolj
potrebnih bratih. Tisti berač, tisti pomoči potreben, ki steguje roko, je Jezus;
tisti bolnik, ki ga moram obiskati, je Jezus; tisti v ječi, je Jezus; tisti lačen, je
Jezus. Mislimo na to.
Jezus bo prišel ob koncu časov sodit vsa ljudstva, prihaja pa na toliko
načinov vsak dan in nas prosi, da ga sprejmemo. Naj nam Devica Marija
pomaga, da ga srečamo in sprejmemo v njegovi besedi in v evharistiji, in
istočasno v bratih in sestrah, ki trpijo Ko bi ga naša srca sprejela danes v
naše življenje, da nas bo On sprejel v svoje Kraljestvo luči in miru (papež
Frančišek, 26. 11. 2020).

OBVESTILA
 JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA. Ko se družine zberete vsak dan k
molitvi, ko tudi v teh dneh preizkušnje poglabljate medsebojne odnose v
iskreni ljubezni, ko ne pozabite na stiskane…, pokažete, da je Jezus vaš Kralj.
 SV. CECILIJA 22. 11. Iskrena in hvaležna voščila našim cerkvenim pevcem!
 TEDEN KARITAS je od 23. do 29. 11. Nagovarjal nas bo z geslom »Slišim te.«
Dobrodelni koncert za družine v stiski KLIC DOBROTE bo v sredo 25. 11. ob
20:00 na RTV Slovenija.
 NEDELJA KARITAS je na 1. adventno nedeljo 29. 11. Pri vseh sv, mašah je
nabirka za Karitas za družne v stiski. Bo tudi blagoslov adventnih venčkov (na
daljavo). Doma jih boste blagoslovili ob prvi skupni adventni molitvi.
 V DRUGEM VALU KORONAVIRUSA:
Verouk:i od doma po spletu.
Sveta maša: po ustaljenem urniku, a brez Božjega ljudstva
Zasebna molitev v cerkvi: cerkev v Portorožu je odprta vsak dan ves dan. –
Radi prihajajmo k Jezusu – morda med sprehodom , a le posamično ali
družine.
Sveto obhajilo izven maše: v času pol ure pred mašo in po njej - kot
posamezniki ali družine! (in tudi po dogovoru).
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.
- Okrepimo molitev. V družini molimo rožni venec. Tudi kot
prošnjo k Mariji, Zdravju bolnikov, za čim prejšnji konec epidemije, posebno v
našem Centru starejših občanov v Luciji.
 POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE letos skoz ves november. Izkoristimo to
možnost (spoved, obhajilo, molitev, obisk pokopališča).
 DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV je v soboto 28. 11. od 9.00 do 17:30 v
Portorožu. V delavnici bomo lahko le kot posamezniki ali kot člani iste družine.
Da se prav razporedimo, sporočimo Nevi Flajs (tel. 031 605 977). Izkupiček od
darov za adventne vence bo za družine v potrebi. - Zelenje prinesemo v
četrtek in petek (26. - 27. 11.).
 NAŠI RAJNI. 17. 11. je s telesno smrtjo odšel v večni dom nebeškega Očeta
90-letni Ivan Šimon, Bazoviška 29, Lucija. Gospod, daj mu večni pokoj in
domačim potrebno tolažbo.

