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3. ADVENTNA NEDELJA
SLOVESNOST OB PRAZNOVANJU SV. LUCIJE
12. december – 19. december 2021

KAJ NAJ STORIMO?

Tvit papeža Frančiška
Bog nas vedno neutrudno čaka. Ko se oddaljimo, nas pride
iskat, ko pademo, nas dvigne, ko smo izgubljeni in se vrnemo k
njemu, nas pričakuje z odprtimi rokami. Njegova ljubezen nam vedno
vliva pogum, da začnemo znova (11. 12. 2021).
V svoji ponižnosti Marija ve, da vse prejema od Boga. Zato je svobodna
sebe, vsa je usmerjena v Boga in v druge. Brezmadežna nima oči zase. V
tem je prava ponižnost: ne imeti oči zase, ampak za Boga in za druge. Nella sua umilta', Maria sa di ricevere tutto da Dio. Percio' e'
llibera da se' stessa, tutta rivolta a Dio e agli altri. Maria
Immacolata non ha occhi per se'. Ecco l'umilta' vera: non avere
occhi per se', ma per Dio e per gli altri (8. 12.).

Po očetovski priprošnji sv. Jožefa, prosimo Gospoda, da bomo v
tem adventnem času kot stražarji v noči vedno pozorni, da zagledamo
Kristusovo luč v naših najbolj ubogih bratih (7. 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/lucijaportoroz;
župnik Vinko Paljk
070 311 575

Janez odgovarja:
»Kdor ima
dve suknji,
naj ju deli s tistim,
ki nima nobene,
in kdor ima živež,
naj stori
prav tako.«
(Lk 3, 10 – 18)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

3. adventna nedelja
To je nedelja veselja: tretja nedelja v adventu, pred božičem.
Prerokov klic je posebej primeren v času, ko se pripravljamo na božič,
ker se nanaša na Jezusa, ki je Emanuel, Bog-z-nami: njegova navzočnost je
vir veselja. Sofonija namreč oznanja: »Izraelov kralj je Gospod sredi med
vami«. Danes je isto oznanilo namenjeno Cerkvi. Vsem nam pravi:
“Razveseli se, malo krščansko občestvo, ubogo in ponižno, toda lepo v
mojih očeh, ker si goreče želiš moje kraljestvo, lačno in žejo si pravice,
potrpežljivo tkeš vezi miru, ne slediš mogočnežem, ampak ostajaš zvesto
zraven ubogih. In tako se ničesar ne bojiš.« Če živimo tako pred
Gospodovim obličjem, bo naše srce vedno v veselju.
Če hočemo sprejeti Gospodovo povabilo k veselju, moramo biti kot
ljudje pripravljeni, da se postavimo pod vprašaj. Kaj to pomeni? Prav kakor
tisti, ki so poslušali oznanjevanje Janeza Krstnika, in so ga nato vprašali: ti
tako oznanjaš, a mi »kaj naj storimo?« Kaj moram jaz storiti? To vprašanje
je prvi korak k spreobrnjenju, ki naj bi ga napravili v tem adventnem času.
Vsakdo od nas naj se vpraša: kaj moram storiti? Majhna stvarca, toda “kaj
moram storiti?” In naj nam pomaga Devica Marija, ki je naša mati, da
odpremo svoje srce Bogu-ki-prihaja, da bo napolnil z veseljem vse naše
življenje (papež Frančišek, 16. 12. 2018).
S 1. SEJE ŽPS 10. decembra 2021.

Ker je bila to prva seja novoizvoljenega ŽPS, smo se najprej
predstavili. Ob adventnem vencu smo si povedali, kdo vnaša luč v
naša življenje in komu mi z dobroto podarjamo luč. Tako smo tudi
doživljali, kaj pomeni »sinodalno« dogajanje, ki ga živimo v pripravi
na škofovsko sinodo: drug drugemu pomagati na poti k Bogu v
medsebojnem poslušanju.
Izvedeli smo, kako je nastal nov ŽPS, kaj je ŽPS in kakšne so naloge
članov ŽPS (tudi truditi se, da bi bili takšna skupnost, kot želimo, da bi bila
vsa župnija).

Pogovorili smo se o praznovanju sv. Lucije v Luciji, o jaslicah, o
praznovanju božiča v še vedno negotovih razmerah, o koledovanju, o
molitveni osmini v januarju.

OBVESTILA
 SVETA LUCIJA – PRAZNIK ZAVETNICE CERKVE, ŽUPNIJE IN MESTA LUCIJA.
Vsem slavljencem – vsem prebivalcem Lucije – iskrena voščila! Naj za vse prosi
sveta Lucija, da bi imeli odprte oči za najvišje vrednote, za Jezusa; za živega Jezusa,
ki prihaja v teh božičnih praznikih, za Jezusa v vseh potrebnih. Naše življenje je zelo
bogato, ko čutimo, da je sv. Lucija vedno z nami, nas obdaja, spremlja in vodi. –
S sv. mašo 13. 12. ob 17:00 in z molitvijo rožnega venca pred mašo za mesto in
župnijo Lucija bomo tudi na sam god sv. Lucije. Zaradi razmer koronavirusa ne bo
običajne procesij po maši in druženja. – 3. sveča na adventnem vencu: sodelovanje.
 NOV ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET. G. škof dr. Jurij Bizjak je potrdil te člane:
Ambrožič Bogdan, Butinar Danilo in Neža, Chiavalon Rinaldo, Cvetičanin Irena, Flajs
Neva in Valter, Horvat David, Kekić Danijel, Kljajić Sabina, Novak Irena, Orlić Ivan,
Premrl Barbara, Rondič Denis, Surina Danica, Stergulc Sonja, Toma Anton, Valič
Anita, Vugrinec Janja, Zelič Martin.
 (PRVO) OBHAJILO Z JEZUSOM MED NAMI bodo odkrivali starši s prvoobhajanci v
torek 14. 12. pri verouku ob 17:00.
 SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV: sreda 15.. 12. ob 19:00 ali četrtek 16. 12. ob
20:00 (in za zadržane oba dneva: v petek 17. 12. ob 19:00).
 BOŽIČNA DEVETNEVNICA se prične v četrtek 16. 12. Pri mašah in z življenjem bomo
prepevali KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE MOLIMO.
 BOŽIČNA SV. SPOVED – TEDEN SPRAVE PRED BOŽIČEM. Duhovnik od drugod (g.
Matjaž Kravos in pater iz Piranal) bo spovedoval v Portorožu: v soboto 18. 12. od
17:00 dalje in v nedeljo 19. 12. od 17:30 dalje; - V Piranu pri minoritih je
spovedovanje vsak dan zjutraj ob maši ob 8:00. V Koprski stolnici je spovedovanje
od 18. 12. do 24. 12. od 8.30 in od 17.30. - Župnik spoveduje po dogovoru in vsak
dan pol ure pred mašo in po njej.
 OBISK STAREJŠIH, ki ne morejo v cerkev: v tednih pred božičem.
 4. ADVENTNA NEDELJA.. Pri mašah je kvatrna nabirka za semenišče. Blagoslov
Jezusščkov za jaslice.
 LUČ MIRU IZ BETLEHEMA. Prinesli nam jo bodo skavti v nedeljo 19. 12. Pri maši ob
9:30 v Luciji in ob 11:00 v Portorožu.
 KOLEDOVANJE bo v naših župnijah v nedeljo 26. 12. dopoldne po maši v Luciji in v
Portorožu. Darovi, ki jih koledniki zberejo, gredo za potrebne v misijonih. Običajnega
obhoda kolednikov zaradi koronavirusa tudi letos ne bo.
 BOŽIČNO NOVOLETNE VOŠČILNICE. Na razpolago je nekaj voščilnic, ki so jih
izdelali umetniki z usti ali nogami.
 NAŠI RAJNI. 2. 12. je doživela zadnji advent – zadnji Jezusov prihod ob telesni smrti
80-letna Ida Božič Canpaner roj. Mauko, Portorož, Lepa cesta 1. Gospod, daj ji
večni pokoj in domačim potrebno tolažbo.

