GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 03. 01. 2. NEDELJA
PO BOŽIČU
Presveto Jezusovo ime
P. 04. 01. Angela Folinjska
T. 05. 01. Emilijana
S. 06. 01. G. RAZGLAŠENJE
SV. TRIJE KRALJI
Č. 07. 01. Rajmund
P. 08. 01. Severin
S. 09. 01. Julijan

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Portorož

9.30
11.00
18.00
19.00

za župniji
Vojteh Benulič
za duše v vicah
v zahvalo

18.00

Anton Kovačič

9.30
18.00

Gabrijela Makarovič Igor Požar
Leopold Viktor Ludvik
Kocjančič

Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

19.00

v dober namen

18.00

Milka Jakomin

18.00

Pepel

9.30
11.00
18.00

za zdravje
za župniji

letnik XLIV.
2. NEDELJA PO BOŽIČU
številka 6. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - SV. TRIJE KRALJI
03. januar – 10. januar 2021

KOT MODRI NAJDIMO SREČO V JEZUSU

Drugod

N. 10. 01. JEZUSOV KRST

Lucija
Portorož
Portorož

Avrelija Marjan Krmac in starši

Tvit papeža Frančiška
Mir lahko gradimo, če začnemo biti v miru s seboj in z
bližnjimi, ko odstranimo ovire, ki preprečujejo, da ne skrbimo za vse, ki so v
potrebi in pomanjkanju (1. 1. 2021).
Blagoslov in slava, ki je Bogu najbolj všeč, je bratska ljubezen. S tem
slavimo Boga, ker verujemo in vemo, da vse dobro, ki ga dan za dnem vršimo
na zemlji, prihaja od Njega (31. 12.).
Medtem, ko je poguba za človeka v tem, da gre vsak po svoji poti, so v
jaslicah vsi usmerjeni k Jezusu, kralju miru v noči sveta. - Mentre la rovina

dell’uomo e’ che ognuno va per la propria strada, nel presepe tutti
convergono verso Gesu’, Principe di pace nella notte del mondo (28.
12.).

Tudi mi lahko vsak dan zlo spreminjamo v dobro. Dejanja ljubezni
spreminjajo zgodovino: tudi tista majhna, skrita in vsakodnevna (26.12.).
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

Beseda je
meso postala
in se naselila
med nami.
Tistim,
ki so jo sprejeli,
je dala moč,
da postanejo
Božji otroci.
(Jn 1, 1-18)
SREČNO in ZDRAVO
NOVO LETO
FELICE ANNO NUOVO

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Novo leto 2021
Kaj smo poklicani, da bi našli na začetku leta? Lepo bi bilo, če bi našli čas za
koga. Čas je bogastvo, ki ga imamo vsi, vendar smo nanj ljubosumni, ker ga
hočemo uporabiti samo zase. Prositi moramo za milost, da bi našli čas za Boga,
za ljudi, za bližnjega, za tistega, ki je sam, ki trpi, ki potrebuje poslušanje in
skrb. Če bomo našli čas, da ga bomo podarili, bomo presenečeni in srečni kot
pastirji.
Marija, ki je Boga nosila v času, naj nam pomaga, da bomo podarjali svoj čas.
Sveta Božja Mati, tebi posvečamo novo leto. Ti, ki znaš ohranjati v srcu,
poskrbi za nas. Blagoslovi naš čas in nas nauči, da bomo našli čas za Boga in
za druge. Z veseljem in zaupanjem ti vzklikamo: Sveta Božja Mati! (papež
Frančišek 1. 1. 2021).

Gospodovo razglašenje
Na ta praznik evangelij (prim. Mt 2,1-12) predstavi tri drže, s katerimi je bil
sprejet Jezusov prihod in njegovo razodetje svetu:
Prizadevno iskanje. Modri se ne obotavljajo odriniti na pot, da bi poiskali
Mesija. Ko so prišli v Jeruzalem, so spraševali: »Kje je novorojeni judovski
kralj?” Obrnili so se na kralja Heroda, ki je zahteval od velikih duhovnikov ter
pismoukov, naj se pozanimajo o kraju, v katerem naj bi bil rojen Mesija.
Ravnodušnost. Temu prizadevnemu iskanju Modrih nasprotuje ravnodušnost
velikih duhovnikov in pismoukov. »V Betlehemu v Judeji” ,, odgovorijo,
vendar pa se ne potrudijo, da bi šli iskati Mesija. Do Betlehema je le nekaj
kilometrov, a oni se ne premaknejo.
Strah. Še bolj negativna pa je tretja drža, Herodova drža: strah. On se boji, da
bi mu to Dete odvzelo oblast.
Katero od teh drž naj prevzamem? Hočem s prizadevnostjo iti k Jezusu? Ali
imam pred Jezusom strah in ga hočem izgnati iz svojega srca? Sebičnost lahko
vodi v to, da imamo Jezusov prihod v naše življenje za grožnjo.
Po drugi
strani pa je vedno navzoča skušnjava ravnodušnosti. Čeprav vemo, da je Jezus
naš Zveličar, Zveličar vseh, raje živimo, kot da to ni.
Nasprotno pa smo poklicani slediti zgledu Modrih, biti prizadevni v iskanju,
pripravljeni premakniti se, da bi srečali v svojem življenju Jezusa. Če imamo
takšno držo, nas Jezus v resnici rešuje, rastemo v veri, upanju in dejavni
ljubezni do Boga in do naših bratov (papež Frančišek, 6. 1. 2018).

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA ZA LETO 2020
Portorož:
Krsti: 4 otroci (3 fantki, 1 deklica; 1 iz Portoroža, 3 iz Lucije)
Prvoobhajanci: 2 iz Portoroža, 2 od drugod Razdeljena obhajila: 6.500.
Poroke: 2 (1 iz Portoroža, 1od drugod)
Pogrebi:11 (6 žensk; 5 mož), 6 previdenih
Lucija:
Krsti: 5 otrok (iz Lucije; 4 fantki, 1 deklica; od tega 3 drugje krščeni)
Prvoobhajanci: 4 iz Lucije
Razdeljena obhajila: 3.600.
Poroke: 1 drugod
Pogrebi: 33 (17 žensk, 17 moških), 12 previdenih
Opomba: Molimo, da bi bilo v naših dveh župnijah več ljubezni do življenja in

več odločne in pogumne ljubezni za trajni »da« v zakonu.

OBVESTILA
 LETO 2021 – naj bo zdravo in srečno. Posvečeno je varstvu svetega Jožefa in Radosti
ljubezni v družini.
 GOSPODOVO RAZGLAŠENJE praznujemo v sredo 6. 1. Otroci prinesejo – na praznik ali
kadarkoli - k jaslicam darove, ki so jih ves advent zbirali za lačne otroke »Otroci za
otroke«.
 REDEN VEROUK – prek zooma ali »na daljavo« - je spet od ponedeljka 4. 1. dalje.
 BLAGOSLOV DOMOV IN DRUŽIN, povezan z obiskom župnika, preložimo na čas, ko ne
bo nevarnosti okužbe s koronavirusom. Z družinsko molitvijo vsak dan kličemo Božji
blagoslov na družinske člane in na vse naše delo.
 OBNOVITEV NAROČNINE ZA VERSKI TISK Verski tisk je v glavnem v prosti prodaji.
Priporočljivo pa je, da - kdor more -v januarju poravna naročnino za vse leto.
 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. Dar za plemenite dejavnosti
slovenskih misijonarjev oddamo v cerkvi ali pošljemo po položnici na Misijonskko
središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana: TRR 0201 4005 1368 933, SI00
249300, namen: Trikraljevska akcija. - Bog povrni!
 FILM NA RAI 1: CHIARA LUBICH –Vse premaga ljubezen. Nedelja 3. 1. ob 21:25.
 NAŠI RAJNI. Na praznovanje večnega božiča v Očetovem domu sta odšla 23. 12. 63-

letni Marcello Bonifacio, Čokova 3, Lucija, in 25. 12. 86-letna Frančiška (Francka)
Košak, Istrskega odreda 5, Lucija. Naj jima sveti večna luč Božje ljubezni!

