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2. ADVENTNA NEDELJA
06. december – 13. december 2020

TUDI NAM, MENI, LETOS
VELJA VABILO:

Tvit papeža Frančiška
Pridi, Gospod Jezus, napravi budna naša raztresena srca: daj, da
bomo čutili željo po molitvi in potrebo, da ljubimo. - Vieni, Signore Gesù,
rendi vigili i nostri cuori distratti: facci sentire il desiderio di pregare e il
bisogno di amare (4. 12. 2020).
Prvi korak vere je v tem, da Gospodu rečemo, da ga potrebujemo, da
potrebujemo njegovo bližino. Ko kličemo, naj nam bo blizu, vadimo svojo budnost (3. 12.).
Božja milost spreminja življenje: sprejema nas takšne, kot smo, a nas nikoli ne
pusti takšnih, kot smo (2. 12.).
Pogosto ponavljajmo značilni klic adventa: »Pridi, Gospod Jezus«. Pred
srečanji, učenjem, delom in odločitvami, ki jih je treba sprejeti, v odločilnih trenutkih
in v preizkušnjah: Pridi, Gospod Jezus! (1. 12.).
Advent je čas, v katerem se spomnimo, da je Bog blizu, da se je spustil k nam (30.
1.).
Moliti in ljubiti, v tem je budnost (29. 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

»Pripravite
Gospodovo pot!«
»On vas bo krstil
s Svetim Duhom.«
(Mr 1, 1-8)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. adventna nedelja
Danes nam bogoslužje kaže vsebino adventa: to je čas, da v svojem
življenju priznamo praznine, ki jih je treba napolniti, da izravnamo
hrapavosti napuha in pripravimo prostor za Jezusa, ki pride.
Doline, ki je treba dvigniti, predstavljajo vse praznine našega obnašanja
pred Bogom, vsi naši grehi in opuščanja (molitve in ljubezni).
Hribi in griči, ki se morajo znižat, so napuh, ošabnost, nasilnost.
Toda te stvari je treba vršiti z veseljem, ker so usmerjene v pripravo na
Jezusov prihod.
Odrešenik, ki ga pričakujemo, zmore spremeniti naše življenje z
milostjo, z močjo Svetega Duha, z močjo ljubezni. Sveti Duh namreč v naša
srca vlije Božjo ljubezen, neizčrpni vir očiščevanja, novega življenja in
svobode. Devica Marija je v polnosti živela to resničnost in se prepustila
“krstu” Svetega Duha, ki jo je napolnil s svojo močjo. Ona, ki je z vsem
svojim bitjem pripravila Kristusov prihod, naj nam pomaga, da sledimo
njenemu zgledu, in naj vodi naše korake naproti Gospodu, ki prihaja (papež
Frančišek, 10. 12. 2017).

OBVESTILA










Brezmadežna
Danes se zazrimo v lepoto Brezmadežne Marije. Kaj pomeni milosti polna,
kot jo kličemo v zdravamariji? Da je Marija polna Božje navzočnosti. In če
v njeni notranjosti prebiva Bog, ni v njej prostora za greh. To je nekaj
izrednega, ker je vse v svetu na žalost okužilo zlo. Vsakdo izmed nas, ko se
pogleda od znotraj, vidi temne strani. Tudi največji svetniki so bili grešniki,
in vse stvari, celo najlepše, so načete z zlom: vse, razen Marije. Ona je edina
neokužena, ustvarjena brez greha, da bi s svojim “da” v polnosti sprejela
Boga, ki je prihajal na svet in tako začenjal novo zgodovino.
Vsakokrat ko jo priznamo kot milosti polno, ji napravimo najlepši poklon,
isti, kot ga ji je dal Bog. Lep poklon, ki ji ga napraviš vsaki gospe, je ta, da
ji vljudno rečeš, da izgleda mlada. Ko rečemo Mariji milosti polna, ji na nek
način, a v višji obliki, rečemo tudi to. Dejansko ji priznamo, da je vedno
mlada, ker se ni nikoli postarala zaradi greha. Samo ena stvar je, ki nas
postara, postara od znotraj: ne leta, temveč greh. Greh postara, ker napravi
srce sklerotično. Zapre ga, napravi ga negibno, stori, da ovene. A milosti
polna je brez greha (8. 12. 2017).







SVETI MIKLAVŽ LETOS »PO STAREM«. Upamo, da je mnoge obiskal in
presenetil s svojo pozorno in skrito ljubeznijo v »svoji« noči. In upamo, da je
naše drage brate in sestre obiskal prek naših dobrih želja in molite za zdravje. Spletni Miklavžev dobrodelni koncert za socialno šibke družine – na TV
Eksodus in na youtube.com - 5. 12. ob 20:00, 6. 12. ob 14:00 in 7. 12. ob 8:00.
OB ADVENTEM VENCU. Ko smo letos v tem času za marsikaj prikrajšani,
obogatimo vsak večer naša družinska adventna srečanja. Zavzeto molimo, da se
epidemija zaustavi, še posebno v Centru starejših občanov v Luciji!
BRAZMADEŽNA. Slovesen praznik naše najlepše nebeške Matere je v torek 8.
12.. Sveti maši sta: v Portorožu ob 18:00 in v Luciji ob 19:00, prej sv. obhajilo.
PRVOOBHAJANCI S STARŠI so v tem tednu na srečanju prek zooma odkrivali
»obhajilo« z Jezusom v bližnjem, v bratu. - Ko v času epidemije ne moremo k
sveti maši in k obhajilu z Jezusom v sveti hostiji, je nujno, da smo vsak dan
večkrat pri obhajilu z Jezusom v bližnjem. Ne pozabimo na »ste meni storili«…
VEROUK se (za štiri skupine tudi prek zooma) odvija na daljavo, a po drugi
strani »na blizu« - v prijetnem okolju naših družin.
NAŠI DAROVI. Na nedeljo Karitas smo za potrebne darovali: v Luciji 100 €, v
Portorožu 100 €. Darovi za adventne vence namenjeni našim družinam v potrebi:
432 €. Naj Bog bogato vrača! Še enkrat hvala tistim, ki so v izrednih razmerah
naredili adventne vence (35),.
PRAZNIK SVETE LUCIJE zavetnice cerkve in mesta Lucija obhajamo v
nedeljo 13. 12. Pred mašo – letos posamično molimo rožni venec: za naše
mesto in vse njene prebivalce. Vmes je obhajanje svetega obhajila. - Za
praznično druženje se potrudimo doma zlasti pri družinskem kosilu! Obnovimo
zavest, da živimo v varstvu in priprošnji svete Lucije1
SPOVED – ZAKRAMENT SPRAVE PRED BOŽIČEM. V pripravo na krščansko
praznovanje božiča vključimo tudi načrtovanje, kdaj bomo v teh dneh – najbolje,
da pridemo kot družina - v sveti spovedi »očistili hlevček srca« za Odrešenikovo
rojstvo v nas.
DAN ODPRTIH VRAT. Škofijska gimnazija Vipava vabi osnovnošolce, starše in
vse zainteresirane v soboto 12. 12. ob 9:00 - v živo prek videokonference zoom
Na strani šole https://www.sgv.si/ bo objavljena povezava na zoom in
povezava na spremljanje videa v živo preko arnes video portala.



NAŠI RAJNI. 26. 11. je doživel zadnji Jezusov prihod v zemeljskem življenju 90letni Mate Dvorničić, Obala 122, Lucija. Naj ga odslej ožarja večna Luč!

