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4. NEDELJA MED LETOM
JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
31. januar – 07. februar 2021

JEZUSOVA BESEDA NAS OSVOBAJA

za župniji
Vinko Horvat in sorodniki

Tvit papeža Frančiška
Gospod nas išče, kjer smo, ljubi nas takšne, kot smo, in potrpežljivo spremlja naše korake. S svojo besedo hoče, da spremenimo smer,
da bi prenehali životariti in da bi odrinili na globoko v sebi (30. 1. 2021).
Kultura življenja je dediščina, ki jo želimo kristjani deliti z vsemi.
Vsako človeško življenje, edinstveno in neponovljivo, je neprecenljive
vrednosti. To moramo vedno znova pogumno oznanjati z besedami in
dejavnostmi. - La cultura della vita è patrimonio che i cristiani
desiderano
irripetibile,
annunciato
delle azioni

condividere con tutti. Ogni vita umana, unica e
costituisce un valore inestimabile. Questo va
sempre nuovamente, con il coraggio della parola e

(29.1.2021).

Smo mladike iste trte, smo vezne posode: dobro ali zlo, ki ga vsak
naredi, se prenaša na druge. Kolikor ostajamo v Bogu, se približujemo
drugim, in kolikor se približujemo drugim, ostajamo v Bogu (25. 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

»Kaj je to?
Nov nauk
z oblastjo!
Celo nečistim
duhovom ukazuje
in so mu pokorni.«
(Mr 1,21-28)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. nedelja med letom
V središču današnjega evangelija je dogodek o izgonu hudiča, po katerem
označijo Jezusa kot mogočnega preroka v besedah in dejanju. Jezus stopi v
sinagogo v Kafarnaumu v soboto in začne učiti. Ljudje so začudeni zaradi
njegovih besed, ker niso podobne tistemu, kar navadno poslušajo. Pismouki
namreč učijo, a nimajo pravega ugleda. Jezus pa uči z oblastjo in se s tem
pokaže kot Božji poslanec in ne kot navaden človek, ki mora svoj nauk
utemeljiti samo na prejšnjih izročilih. Jezus ima polno oblast. Njegov nauk je
»nov nauk z oblastjo«
Istočasno Jezus pokaže, da je mogočen tudi v delih. V kafarnaumski sinagogi
se nahaja mož, ki ga je obsedel nečisti duh in vpije: »Kaj imamo s teboj,
Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga«
Hudič pove resnico: Jezus je prišel pokončat hudiča, pokončat hudobnega
duha, ga premagat. Ta nečisti duh pozna Jezusovo moč in razglaša tudi
njegovo svetost. Jezus ga zavrne, rekoč: »Umolkni in pojdi iz njega!« Teh
nekaj Jezusovih besed zadostuje, da zmaga nad satanom, ki zapusti tistega
človeka.
Ob tem dogodku so vsi navzoči močno presenečeni; in se
sprašujejo: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje
in so mu pokorni." Jezusova moč potrjuje veljavnost njegovega nauka. On ne
oznanja samo besed, ampak deluje. Na ta način izraža Božji načrt z besedami
in z močjo dejanj. V evangeliju namreč vidimo, da Jezus v svojem zemeljskem poslanstvu razkriva Božjo ljubezen bodisi s pridiganjem bodisi z brezštevilnimi dejanji pozornosti in pomoči bolnim, potrebnim, grešnikom.
Jezus je naš Učitelj, močan v besedi in dejanju. Jezus nam posreduje vso luč,
ki razsvetljuje pota našega življenja, ki so včasih temna. Posreduje nam tudi
potrebno moč, da premagamo težave, preizkušnje, skušnjave. Pomislimo,
kakšna milost je za nas, da smo spoznali tega Boga, ki je tako močan in
dober! Učitelja in prijatelja, ki nam kaže pot in skrbi za nas, predvsem takrat,
ko smo v potrebi, ki oznanja smisel našega bivanja in nas osvobaja vsake
sužnosti, tudi sužnosti hudobnega duha (papež Frančišek, 28. 1. 2018).

OBVESTILA
 SVEČNICA, JEZUSOVO DAROVANJE. Sveti maši z blagoslovom sveč sta v
Portorožu in Luciji. Sveče prinesemo s seboj ali pa jih dobimo v cerkvi. – Kakšna luč
je Jezusova beseda za vsak trenutek našega življenja! Ko jo živimo, prek nas sveti
tudi vsem, s katerimi živimo ali se srečujemo. Naj nas na to spominja tudi
blagoslovljena sveča, ki jo prinesemo iz cerkve. SVEČNICA je tudi DAN
POSVEČENEGA ŽIVLJENJA. S hvaležnostjo se spomnimo vseh redovnic in
redovnikov v Sloveniji, ki imajo poslanstvo, da živijo z eno posebno Jezusovo besedo
in tudi tako razsvetljujejo našo državo.

 PO JASLICAH JASLICE V NAS IN MED NAMI. S svečnico tudi v cerkvi
pospravimo jaslice – simbol Jezusovega prihoda med nas. Toda vse leto se
potrudimo, da pustimo Jezusu, da se uteleša v nas in med nami.
 BLAGOSLOV GRLA NA PRIPROŠNJO SVETEGA BLAŽA je v sredo, 3. 2. pri
maši v Luciji. Ker je letos omejen obisk cerkve, bo možno prejeti ta blagoslov
tudi druge dneve po maši.

* ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM. V Luciji je ob 18:00 češčenje Najsvetejšega. To
molitev še posebno namenimo za nove duhovne poklice.
 PRVI PETEK. V Portorožu in Luciji je pred mašo spovedovanje, da smo čim bliže
usmiljeni ljubezni Jezusovega srca. – Obisk bolnikov – tistih, ki želijo - po domovih je
dopoldne
 PRVA SOBOTA. Vedno znova se izročamo v varstvo Marijinega brezmadežnega srca
s prošnjo za ves slovenski narod. Po maši je češčenje Najsvetejšega v Portorožu. –
Ker zaradi epidemije že celo leto ni svete maše ta dan v Centru starejših občanov v
Luciji, se teh naših bratov in sester radi spomnimo v molitvi.

 KATEHUMENAT – uvajanje odraslih v bogastvo vere. 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 13. 2. ob 19.00
(župnišče, Izolska vrata 24, za dijaškim domom).
 ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA vabi na INFORMATIVNA DNEVA (petek,
12. 2., ob 9h in 15h, sobota 13. 2. ob 9h) devetošolce in osmošolce. Poleg
predstavitvene dejavnosti v šoli in dijaškem domu bo možno prisostvovati
pouku na daljavo pri različnih predmetih. Informacije https://www.sgv.si/.
 DARILNI BON za 10 € - dobite ga pri tisku v cerkvi – vnoučite novi naročniki na
tednik Družina ali na katerokoli revijo založbe Družina.

 NAŠI RAJNI. V Očetov dom je s telesno smrtjo odšla 24. 1. 84-letna Amelija Matkovič

roj. Kovačić, Šentjane 55, Portorož. Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč tvoje
ljubezni naj ji sveti in domačim luč tvoje tolažbe.

