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3. ADVENTNA NEDELJA
13. december – 20. december 2020

SVETA LUCIJA, PROSI ZA NAS!

Tvit papeža Frančiška
Ko nas v teh za mnoge hudih časih spremlja Jezusova Mati
na poti k božiču, se potrudimo odkriti veliko upanje in veselje, ki nam ju
podarja prihod Božjega Sina na svet (10. 12. 2020).
Neomadeževana lepota naše Matere je neponovljiva, a istočasno nas
privlači. Zaupajmo se njej in enkrat za vselej recimo »ne« grehu in »da
milosti. - La bellezza incontaminata della nostra Madre è
inimitabile, ma nello stesso tempo ci attira. Affidiamoci a lei, e
diciamo una volta per sempre “no” al peccato e “sì” alla Grazia .
(8. 12.).

Spreobrnjenje je milost, za katero moramo močno prositi Boga. Zares
se spreobrnemo, kolikor se odpremo Božji lepoti, dobroti in nežnosti. Tedaj
pustimo tisto, kar je lažno in kratkotrajno, zaradi tistega, kar je resnično,
lepo in traja za vedno (6. 12.).
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

Janez.
Prišel je,
da bi pričeval
o luči.
(Jn 1, 6–8. 19-28)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

3. adventna nedelja
V tej nedelji, ki jo tudi imenujemo “nedelja veselja”, nas bogoslužje vabi,
naj si privzamemo veselje. Sveti Pavel nas vabi, naj pripravimo Gospodov
prihod tako, da prevzamemo tri drže:trajno veselje, vztrajna molitev in
neprenehno zahvaljevanje.
Prva drža, trajno veselje: »Vedno se veselite« (1 Tes 5,16), pravi sv.
Pavel. Ostati vedno v veselju, tudi takrat, ko stvari niso po naših željah; res
pa je, da obstoja tista globoka radost, ki je mir: tudi to je veselje, je notri. In
mir je veselje “sicer na tleh”, a je veselje. Stiske, težave in trpljenje gredo
skozi življenje vsakogar, vsi to poznamo; in pogosto se zdi, da je resničnost,
ki nas obdaja, neprijazna in suhoparna, podobna puščavi, v kateri je
odmeval glas Janeza Krstnika. Prav besede Janeza Krstnika razodevajo, da
naše veselje sloni na gotovosti, da je ta puščava obljudena: »Med vami –
pravi – stoji on, ki ga ne poznate«. Gre za Jezusa, ki ga pošilja Oče.
Njegovo poslanstvo v svetu je v tem, da osvobaja od greha in osebnega
kakor družbenega suženjstva, ki ga povzroča greh. On je prišel na svet, da bi
ljudem ponovno dal dostojanstvo, ki ga samo On lahko posreduje, in da s
tem da veselje.
Veselje, ki je značilno za pričakovanje na Mesija temelji na vztrajni
molitvi: v tem je druga drža. Sv. Pavel pravi: »Neprenehoma molite« (1
Tes 5,17). Po molitvi lahko vstopimo v trajni odnos z Bogom, ki je vir
resničnega veselja. Krščansko veselje se ne da kupiti, prihaja iz vere in iz
srečanja z Jezusom Kristusom, ki je razlog naše sreče. In kolikor bolj smo
ukoreninjeni v Kristusa, kolikor bolj smo blizu Jezusu, toliko bolj najdemo
notranji mir, čeprav se nahajamo sredi vsakdanjih nasprotnosti. In zato ker
je kristjan srečal Jezusa, ne more biti prerok nesreče, ampak pričevalec in
znanilec veselja. Tistega veselja, ki ga deli z drugimi; nalezljivega veselja,
ki olajša pot skozi življenje.
Tretja drža, ki jo navaja Pavel, je neprenehno zahvaljevanje, kar pomeni
hvaležna ljubezen do Boga. On je namreč zelo radodaren do nas, in mi smo
povabljeni, da vedno priznavamo njegovo dobroto, njegovo usmiljeno
ljubezen, njegovo potrpežljivost in dobroto tako, da neprenehoma živimo v
hvaležnosti.
Veselje, molitev in hvaležnost, to so tri drže, ki nas pripravijo, da bomo
božič živeli na pristen način. (papež Frančišek, 17. 12. 2017).

OBVESTILA
 SVETA LUCIJA – PRAZNIK ZAVETNICE CERKVE, ŽUPNIJE IN MESTA
LUCIJA. Naj za vse prosi sveta Lucija, da bi imeli odprte oči za najvišje
vrednote, za Jezusa in njegov nauk o življenju, ljubezni, edinosti. Priporočimo
se ji, da bi v adventu in božiču mnogi sprejeli Jezusa.
 BOŽIČNO DREVO NA TRGU SV. PETRA IZ SLOVENIJE. 11. december
2020. Sveti oče Frančišek: »Slovenija je poklonila

veličastno smreko, izbrano v kočevskih gozdovih.
Tako božično drevo kot jaslice so letos bolj kot
kadarkoli prej »znamenje upanja«.
Pomagata ustvariti božično vzdušje, ki spodbuja z
vero živeti skrivnost Odrešenikovega rojstva.«

 BOŽIČNA DEVETNEVNICA se prične v sredo 16. 12. Pri molitvi ob adventnem
vencu in z življenjem bomo prepevali KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE
MOLIMO. - Letos nas s svojo bližino v tem času spremljata Jupiter in Saturn.
Kot pred 800 leti in predvsem kot ob Jezusovem rojstvu!
 MOLITEV za ustavitev epidemije: rožni venec ob adventnem vencu!
 BOŽIČNA SV. SPOVED – TEDEN SPRAVE PRED BOŽIČEM. Duhovnik od
drugod (p. Janez iz Pirana) bo spovedoval v Luciji: v četrtek 17. 12. od 18:00
dalje; - Župnik spoveduje po dogovoru in vsak dan pol ure pred mašo in po
njej. V Piranu pri minoritih je spovedovanje vsak dan zjutraj od 8:00 dalje. V
stolnici v Kopru bo spoved od petka, 18. 12 naprej vsak dan od 8.30 in 18.30,
v nedeljo dopoldne do 11.00,popoldne ob 17.00 do 19.00.
 LETO SVETEGA JOŽEFA od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.
 KOLEDOVANJE – TRIKRALJEVSKA AKCIJA. Kot je bilo prejšnja leta v naših
dveh župnijah 26. 12. dopoldne, ga po vsej verjetnosti zaradi ukrepov v času
epidemije letos ne bo Čakamo na navodila.
 MARIJANSKI KOLEDAR dobimo v zakristiji v Luciji in Portorožu (2,50 €).
 BOŽIČNO NOVOLETNE VOŠČILNICE - v atriju portoroške cerkve – izdelali so
jih umetniki z usti ali nogami, in voščilnice portoroških jaslic.
 KRST. 6. 12., na praznik svojega krstnega zavetnika, je bil krščen Nik Bauer iz
Lucije. Staršema in vsem njegovim iskreno čestitamo!
 NAŠI RAJNI. 6. 12. sta se po zadnjem Jezusovem obisk na zemlji preselila v
večni Očetov dom 88-letni Stanko Čendak, Lepa cesta 38, Portorož, in 64letni Silvo Božič, Liminjan 20, Lucija. Tudi naša molitev zanju je ljubezen, ki
traja: Gospod, daj jima večni pokoj!

