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3. NEDELJA MED LETOM
NEDELJA BOŽJE BESEDE
24. januar – 31. januar 2021

BOŽJA BESEDA NAS SPREOBRAČA

Tvit papeža Frančiška
Božja beseda nas tolaži in opogumlja. Obenem povzroča
spreobrnjenje, nas strese, nas osvobaja paralize egoizma. Ima
namreč moč, da spremeni življenje, da iz teme preidemo v luč (23. 1. 2021).
Božja beseda je postala Obraz. Nevidni Bog se je dal videti, slišati in
dotikati. Beseda je učinkovita smao, če te potegne v izkušnjo, v dialog.
Zato je bilo in je bistveno povabilo “pridi in poglej” (23. 1.)
V tem času velike stiske je še bolj potrebna molitev, da bi edinost
prevladala nad spori. Temeljsnega pomena je naš dober zgled. Bistveno je,
da kristjani vztrajajo na poti k polni in vidni edinosti (22. 1.).
Vsakdo od nas kristjanov je mladika iste trte, ki je Jezus. In vsi
skupaj smo poklicani, da prinašamo sadove te iste pripadnosti Kristusu. Ciascuno di noi cristiani è un tralcio dell’unica vite che è Gesù; e
tutti insieme siamo chiamati a portare i frutti di questa comune
appartenenza a Cristo (21. 1.).
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

»Božje kraljestvo
se je približalo.
Spreobrnite se in
verujte evangeliju.
Hodita
za menoj!«
(Mr 1, 14-20)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

3. nedelja med letom
Današnji evangelij nam predstavi začetek Jezusovega oznanjevanja v
Galileji. Jezusovo oznanilo je podobno Janezovemu z bistveno razliko, da
Jezus ne napoveduje nekoga, ki mora priti, saj je On sam tisti, v katerem se
obljube izpolnijo; On sam je “veselo oznanilo”, ki mu je treba verovati, ga
sprejeti in posredovati možem in ženam vseh časov, da bi mu tudi oni
zaupali svoje življenje. Jezus Kristus je osebno živa Beseda, ki deluje v
zgodovini: kdor ga posluša in mu sledi, vstopi v Božje kraljestvo.
Nekaj grdega je to, da so kristjani razdeljeni! Jezus nas hoče zedinjene: eno
samo telo. Naši grehi, zgodovina nas je razdelila in zato moramo veliko
moliti, da nas bo sam Sveti Duh ponovno zedinil. Jezus hoče edinost vseh!
Hudič - to vemo – je oče razdeljenosti, on vedno razdvaja, vedno podžiga
vojne, dela mnogo zla.
Še naprej molimo in se trudimo za polno edinost Kristusovih učencev z
gotovostjo, da nam On sam stoji ob strani in nas podpira z močjo svojega
Duha, da se bo ta cilj približal. In to našo molitev zaupajmo Devici Mariji,
Kristusovi Materi, Materi Cerkve, da nas Ona vse združi kakor dobra mati
(papež Frančišek, 25. 1. 2015).
Edinost lahko pride le kot sad molitve, ker diplomatska naprezanja in
akademski dialogi niso dovolj; ne zadoščajo. Jezus je to vedel, zato nam je
odprl pot tako, da je molil. Obljubil je , da bo uslišana vsaka molitev, ki jo
izrečemo v njegovem imenu. Pri zadnji večerji je prosil za svoje, »da bi bili
vsi eno«. To je njegova duhovna oporoka. Ni ukazal edinosti, pač pa je prosil
za nas, da bi bili eno. Niso dovolj naše moči za edinost, ker je ta prej kot vse
dar, milost, ki jo je treba izprositi.
Svet ne bo veroval zato, ker ga bomo prepričali z dobrimi argumenti, marveč
če bomo pričevalci ljubezni, ki nas združuje in zbližuje (papež Frančišek, 20.
1. 2021).

 MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV. Sklenemo jo 25. 1. ko je
praznik Spreobrnitev apostola Pavla. Vendar z molitvijo in teženjem za edinost
ne prenehamo. Še naprej vsak dan uresničujmo Jezusovo vabilo, geslo
letošnje molitvene osmine, »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo
sadu«, tudi najlepši sad - našo edinost.
 NEDELJA BOŽJE BESEDE, 24. januar 2021. Papež Frančišek je določil, da je
to na 3. nedeljo med letom. Letos jo obhajamo v posebnih okoliščinah
epidemije. Povabljeni smo, da jo – kot druge cerkvene dogodke in slovesnosti
– obhajamo predvsem v družinah. Sodelavci Zavoda Biblično gibanje so
pripravili različne oblike bogoslužja Božje besede in druge spodbude za
doživeto obhajanje te nedelje. Poiščimo na spletni strani
www.biblicnogibanje.si
Geslo letošnje nedelje Božje besede je: »Tedaj so se jima odprle oči…« (Lk
24,31). Vstali Jezus nas tudi prek Svetega pisma spremlja in vodi v živ odnos
s seboj, Očetom in Svetim Duhom, tudi v teh izrednih razmerah. Sledimo mu,
da bomo z odprtimi očmi videli, kaj vse dela med nami in da nas gotovo ne
pušča samih v preizkušnji.
 SVETOPISEMSKI MARATON 2021 Ko kliknem na to spletno stran, najdem
navodila, kako se od 23. 1. pridružim branju Svetega pisma, letos prek zooma.
 KATEHUMENAT – uvajanje odraslih v bogastvo vere. Letos poteka prek zooma
in se ga udeležuje tudi ena naša župljanka. – S postnim časom se začenja
nov katehumenat. Povabite vaše sosede in znance, da spoznajo bogastvo
vere. Potrebno je, da se kandidati zglasijo pri župniku.. Skupna srečanja se
pričnejo v Kopru v soboto 20. 2. ob 19.00 (župnišče, Izolska vrata 24, za
dijaškim domom).
 POMOČ OB POTRESU NA HRVAŠKEM. Povabljeni smo, da jo pošljemo prek
Slovenke karitas. Na razpolago so položnice. Ne pozabimo tudi na molitev, s
katero blažimo duševne in duhovne rane prizadetih.
 OBNOVITEV NAROČNINE ZA VERSKI TISK. Kdor more, je povabljen, da
poravna naročnino za verski tisk za vse leto.
 NAŠI RAJNI. 21. januarja je s telesno smrtjo odšla v večni Očetov dom 76-letna
Frančiška Legović roj. Polanec, Obala 124, Lucija. Gospod, daj ji večni
pokoj in veselje prepevanja v nebeškem bogoslužju in domačim tolažbo!

