GODOVI IN SVETE MAŠE
P. 25. 12. BOŽIČ
GOSPODOVO
ROJSTVO_________
S. 26. 12. Štefan
Dan samostojnosti in enotnosti
N. 27. 12. SVETA DRUŽINA

P. 28. 12. Nedolžni otroci
T. 29. 12. Tomaž Becket, David
S. 30. 12. Feliks
Č. 31. 12. Silvester
P. 01. 01. NOVO LETO 2021
MARIJA, SV. BOŽJA MATI
S. 02. 01. Bazilij, Gregor
prva sobota
N. 03. 01. 2. NEDELJA
PO BOŽIČU
Presveto Jezusovo ime
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Zelič in Turk
Mile Jenko, Ivan Žgajnar
Adriano Cepak
Marija in Mile Kekić
Hermina Alojz, teta Karolina
Debenjak
Fumica in Josip Oplanić
Hilarij in družina Pegan
za zdravje in za 2021
sestre Žužek
Milena Matjaž

Lucija
Portorož

9.30
11.00
18.00

za župniji
Vojteh Benulič
za duše v vicah

Portorož

18.00
8.00

Marica Delfar, osmina
stric Grilc
za vero upanje ljubezen (M)
Marija Kavs
Lino in Amalija Kodelja
za župniji
Elca Možina

letnik XLIV.
številka 5.

BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO
SVETA DRUŽINA

25. december 2020 – 03. januar 2021

GLAVNO ZA BOŽIČ: JEZUSOVO ROJSTVO
V NAS IN MED NAMI

Ko molite doma v družini pred jaslicami, dopustite, da vas
pritegne nežnost Deteta Jezus, ki se je rodil kot ubog, krhek med
nami, da bi nam dal svojo ljubezen (23. 12. 2020).
Če nas je pandemija prisilila, da smo bolj oddaljeni, nam Jezus v
jaslicah kaže pot nežnosti, da bi si bili blizu, da bi bili človeški. Pojdimo
po tej poti (23. 12.)

Marija je rodila
sina, prvorojenca,
ga povila in
položila v jasli,
ker v prenočišču
zanju ni bilo
prostora

Jezus ne čaka, da postanemo dobri, da bi nas ljubil, ampak se nam zastonjsko
podarja. - Gesù non aspetta che diventiamo buoni per amarci, ma
si dona gratuitamente a noi (21. 12.).

(Lk 2,1-20
Jn 1,1-18)

Tvit papeža Frančiška

Namesto da bi tarnali v tem težkem času zaradi tistega, kar nam pandemija preprečuje, naredimo nekaj za tistega, ki ima manj: ne dar za nas in
naše prijatelje, ampak za potrebnega, na katerega nihče ne misli (20. 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

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ

BUON NATALE

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Božična poslanica
slovenskih škofov 2020
Spoštovani bratje in sestre,
vsi, ki praznujete božič kot
praznik rojstva Jezusa,
Božjega Sina, in vsi, ki ga praznujete le kot družinski praznik. Božič bomo
letos praznovali v izrednih razmerah. V božičnem praznovanju doživljamo
radost in srečo v družinskem krogu, a žal letos mnogi tudi težo bolezni in
osamljenosti.
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po
Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota in
pretrgana razmerja še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta doživljala
izolacijo in stisko, daleč od doma in svojih domačih. Vesela novica božične
noči je zato namenjena tudi in predvsem vsem, ki doživljajo te omejitve.
Bog vstopa v naše odnose, da bi v drugih, zlasti v bolnih, nesrečnih,
zapuščenih in osamljenih, videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po
Njegovi ljubezni.
To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na
poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in
papežem Frančiškom. Lahko smo ponosni, da ob jaslicah na trgu sv. Petra
ob tridesetletnici slovenske države stoji slovensko božično drevo s
Kočevskega, okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi okraski.
V imenu slovenskih škofov želim blagoslovljen božič, srečno in zdravo
novo leto. Voščilo velja tudi rojakom v zamejstvu in izseljenstvu, vsem
vernikom drugih krščanskih skupnosti in vsem ljudem dobre volje.
msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
"Blagoslovljeno in milosti polno Gospodovo rojstvo!
Prisrčno pozdravljam vse oslabele in bolne, vse sodelavce in prostovoljce
Slovenske karitas, vse zamejce in izseljence, vse urejene družine in vsa
razdrta družinska ognjišča, vse iskalce in vse iz družbe odrinjene
osamljence"
msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

OBVESTILA
 BOŽIČ 2020 v razmerah epidemije koronavirusa. Za kaj vse smo prikrajšani
te dni, vendar z željo, da ohranimo najbolj pomembno: življenje in kolikor
mogoče tudi zdravje, od drugih in svoje. A izkoristimo tudi vse, kar nam je še
bolj podarjeno: bližino toplega družinskega doma! - In za kaj smo prikrajšani
kot kristjani! Kot je Jezus letos vstal od mrtvih - tudi brez naše udeležbe pri
velikonočnih obredih -, tako se tudi rodi – brez naše navzočnosti pri polnočnici!
Kot mu neprijaznost Betlehemčanov, tema in mraz noči nista mogla preprečiti,
da bi se rodil v toplem objemu Marije in Jožefa, tako mu tudi virus ne more
preprečiti, da bi se rodil v naših lepih srcih in v naših toplih in iskrenih odnosih
medsebojne ljubezni. O, da bi nam okoliščine epidemije pomagale še bolj
odkriti in doživeti ta glavno božičnega praznika: Jezusovo rojstvo v nas in med
nami! Tako je vsaka naša družina živi Betlehem, žive jaslice. – in zato je
letošnji božič najlepši.

 DAN DRŽAVNOSTI IN ENOTNOSTI (26. 12.). Molitev dela čudeže… In seveda
iskreno in pošteno prizadevanje vsakega in vseh za skupno dobro.

 SVETA DRUŽINA. Pri sv. mašah bomo Sveti družini – Jezusu, Mariji in Jožefu izročili v varstvo vse naše družine, posebno družine z majhnimi otroki.
 SILVESTROVO – zadnji dan leta 2020. S češčenjem Najsvetejšega ob 18:00 in
s sveto mašo ob 19:00 v Luciji se bomo zahvalili Bogu in Mariji za mnoge
dobrote – in križe - preteklega leta in ju prosili, da s svojo usmiljeno ljubeznijo
pokrijeta naše morebitne pomanjkljivosti. – Med češčenjem sv. obhajilo
posameznikov. – Naj bo tudi silvestrovo lep družinski dogodek.

 NOVO LETO – MARIJA SVETA BOŽJA MATI, božična osmina, dan miru, slovesen
praznik, obhajamo v petek. Svete maše so kot ob nedeljah. .«Z Bogom začni leto, da
bo dober tek imelo
 NOVO LETO – 54. MEDNARODNI DAN MIRU. »Dogodki, ki so zaznamovali to leto,
nas učijo, kako pomembno je, da skrbimo drug za drugega in za stvarstvo. Zato sem
izbral za temo poslanice za ta dan: Kultura skrbi kot pot miru (papež Frančišek).

 PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA v mesecu januarju sta ta teden.
 NAŠA UDELEŽBA PRI SV. MAŠAH PO ZADNJIH ODLOKIH (1 oseba ali družina na
30 m2): v Portorožu: 17 (+ 3 v atriju), v Luciji: 2. – Za ostale je prejem sv.
obhajila pred mašo ali po njej. Še vedno je tudi priložnost za sveto spoved.

 MARIJANSKI KOLEDAR dobimo v zakristiji v Luciji in Portorožu (2,50 €).
 KOLEDOVANJE – TRIKRALJEVSKA AKCIJA. Kot je bilo prejšnja leta v naših
dveh župnijah 26. 12. dopoldne, ga zaradi ukrepov v času epidemije letos ne
bo. A za primeren čas prihranimo dar, ki smo ga namenili za naše misijonarje.

