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Tvit papeža Frančiška
Opogumljam vas, da namenite čas molitvi, ko premišljujete v
luči Božje besede, v kateri prebiva Sveti Duh. Tako bo on raz-sveljeval pot,
po kateri naj hodimo, in bo preoblikoval srce, ko pirčakujemo rojstvo
našega Gospoda Jezusa. - Vi incoraggio a dedicare tempo alla
preghiera, meditando alla luce della Parola di Dio, affinché lo
Spirito Santo che la abita illumini il cammino da seguire e
trasformi il cuore, nell’attesa della nascita di Nostro Signore Gesù
(18. 12. 2020).

Molitev v adventu nam pomaga, da se spomnimo, da nismo bolj
pravični in boljši od drugih, ampak da smo vsi grešniki, potrebni, da se nas
dotakne Božja milost (16. 12.).
Moliti pomeni prižgati luč v temi. Molitev nas prebudi iz mlačnosti plitvega živlejnja. Dovoli Bogu, da nam je blizu, osvobaja nas samote (15. 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;
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4. ADVENTNA NEDELJA
20. december – 27. december 2020

PONIŽNOST ODPIRA VRATA BOGU

»Ne boj se,
Marija.
Glej, spočela boš
in rodila sina…
Njegovemu
kraljestvu
ne bo konca.«
»Glej dekla
sem Gospodova.«
(Lk 1,26-38)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

4. adventna nedelja
Na nedeljo pred božičem poslušamo evangelij oznanjenja V njem lahko
opazimo nasprotje med angelovimi obljubami in Marijinim odgovorom.
Angel pravi Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej,
spočela in rodila boš sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo
imenoval Sin Najvišjega. Gospod mu bo dal prestol njegovega očeta Davida
in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo
konca«. Dete, ki bo rojeno iz tega ponižnega dekleta iz Nazareta, bo
imenovano Sin Najvišjega: ni si mogoče zamisliti večjega dostojanstva, kot
je to. In po Marijinem vprašanju, s katerim išče obrazložitve, postane
angelovo razodetje še bolj podrobno in presenetljivo.
Marijin odgovor pa je kratek, ne govori o slavi, ne govori o privilegiju,
ampak o razpoložljivosti, o služenju: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se
mi po tvoji besedi!« Marija se ne povišuje spričo dejstva, da bo postala celo
mati Mesiju, ampak ostane skromna in izrazi svoje privoljenje Gospodovemu načrtu. Marija se ne hvali. Je ponižna, skromna. Ostane kot vedno.
Ta kontrast je pomenljiv. Da nam razumeti, da je Marija resnično ponižna in
ne išče, da bi se razkazovala. Prizna, da je majhna pred Bogom, in je
zadovoljna, da je tako. Istočasno se zaveda, da je od njenega odgovora
odvisna uresničitev Božjega načrta, in da je torej ona poklicana, da na to
pristane z vsem svojim bitjem.
V tej okoliščini se Marija predstavi z držo, ki je v popolni skladnosti z držo
Božjega Sina, ko pride na svet: On hoče postati Gospodov Služabnik,
postaviti se v služenje človeštvu, da bi izpolnil Očetov načrt. Marija pravi:
»Glej, dekla sem Gospodova«; in ko Božji Sin stopi na svet, pravi: »Glej,
prihajam […], da izpolnim tvojo voljo, o Bog«. Marijina drža popolnoma
odgovarja tej izjavi Božjega Sina, ki postane tudi Marijin Sin. Tako se Ona
pokaže kot popolna sodelavka Božjega načrta in se razodene tudi učenka
svojega Sina. In v Magnifikatu bo lahko izpovedala, da je »Bog povišal
nizke« ker je s tem svojim ponižnim in velikodušnim odgovorom dosegla
izredno veliko veselje in tudi izredno visoko slavo.
Ko občudujemo svojo Mater zaradi njenega odgovora na klic in na Božje
poslanstvo, jo prosimo, naj vsakemu od nas pomaga, da z iskreno
ponižnostjo in pogumno velikodušnostjo sprejmemo Božji načrt v svojem
življenju.
(papež Frančišek, 24. 12. 2017).

OBVESTILA


BOŽIČNA SV. SPOVED – TEDEN SPRAVE PRED BOŽIČEM. - Vsak dan
pol ure pred mašo, po njej in po dogovoru. V Piranu pri minoritih vsak dan
zjutraj od 8:00 dalje. V stolnici v Kopru vsak dan od 8.30 in 18.30, v nedeljo
dopoldne do 11.00,popoldne ob 17.00 do 19.00.

 LUČ MIRU IZ BETLEHEMA dobimo v cerkvi v Portorožu in v Luciji.– Letošnje
sporočilo: PRIŽGIMO BLIŽINO!
 4. ADVENTNA NEDELJA - kvatrna. Hvala za dar za semenišče.

 BOŽIČNA DEVETNEVNICA po zoomu ob 20:00. Priglasite se! - Pri molitvi ob
adventnem vencu in z življenjem kličemo 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!

 (PRVO) OBHAJILO Z JEZUSOM MED NAMI. Starši in prvoobhajanci bomo to
posebno srečanje z Jezusom odkrivali v ponedeljek na srečanju prek zooma. – Vsi
smo ponovno in ponovno vabljeni, posebno v družinah, da se vedno bolj učimo živeti
z Jezusom med nami. Za to je predvsem potrebna velika ljubezen in edinost med
nami. V razmerah letošnjega božiča je to toliko bolj nujno, da ne bi bili ostali brez
božične skrivnosti – Jezusovega rojstva med nami-, ko bomo večina prikrajšani za
sveto mašo.
 SVETI VEČER, sreda 24. 12.: »polnočnica« v Luciji ob 19:00. Nato je SVETI VEČER
PRI NAS DOMA. Za takrat velja: »Kdor ni doma, naj gre domov, Marija nosi
blagoslov.« Najlepši večer naših družin ob jaslicah.
 BOŽIČ, 25. 12.: polnočnica v Portorožu, ostale svete maše kot ob nedeljah.
 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.

 MARIJANSKI KOLEDAR dobimo v zakristiji v Luciji in Portorožu (2,50 €).
 MOLITEV ob OBLETNICI PLEBISCITA (23. 12.) in za DAN DRŽAVNOSTI IN
ENOTNOSTI (26. 12.). Molitev dela čudeže…
 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.

 PRAZNIK SV. DRUŽINE v nedeljo 27. 12. O, da bi se v naših družinah imeli tako radi,
da bi se mogel v njih sredi vsak dan rojevati Jezus! K temu nam pomagajo jaslice.
 NAŠI RAJNI. S telesno smrtjo sta doživela zadnji advent – Jezusov prihod: 81–letni
Eligio Kozlovič, Seča 138, Lucija, in 13. 12. 90-letna Marica (Marija) Delfar roj.
Čendak, Semova 15. Lucija. Naj jima sveti večna betlehemska Luč!

