GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 17. 01. 2. NEDELJA
MED LETOM
VERSKI TISK
P. 18. 01. Marjeta Ogrska
T. 19. 01. Makarij
S. 20. 01. Fabijan, Boštjan
Č. 21. 01. Neža
P. 22. 01.

Vincencij

S. 23. 01.

Henrik

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

9.30
11.00
18.00
19.00

za župniji
Silvo Potočnik
za duše v vicah
v čast sv. trem kraljem

18.00

Frančiška Košak, osmina

8.00

Ivan Žnidarčič

19.00

Ante Rogić

18.00

v dober namen

18.00

v dober namen

9.30
11.00
18.00

za župniji
Peter Weil
za zdravje

Drugod

N. 24. 01. 3. NEDELJA
MED LETOM
SVETOPISEMSKA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
V vsakem dejanju služenja, v vsakem delu usmiljenja,
ki ga naredimo, se razodeva Bog in pogleda na svet (15. 1. 2021).
Bog premaga zlo sveta tako, da ga vzame nase. To je tudi
način, s katerim moremo dvigniti druge. Ne z obsojanjem, ne z
zahtevo, kaj naj naredijo, ampak tako, da se približamo, sotrpimo in podelimo Božjo ljubezen (14. 1.).
V težkih in temnih trenutkih zberimo pogum in recimo:
»Blagolsovljen si, Gospod!« Slavimo Gospoda. To nam zelo dobro dene. Nei momenti difficili e bui, troviamo il coraggio di dire:
“Benedetto sei Tu, o Signore”. Lodiamo il Signore: questo ci
farà tanto bene (13. 1.).
Neka družba je toliko bolj človeška, kolikor bolj poskrbi za svoje
slabotne in trpeče ude, in zna to narediti z učinkovitostjo, ki jo preveva
bratska ljubezen (12. 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
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2. NEDELJA MED LETOM
17. januar – 24. januar 2021

JEZUS ME VEDNO VABI: PRIDI IN POGLEJ

Učenca:
»Učitelj,
kje stanuješ?«
Jezus:
»Pridita in
bosta videla.«
(Jn 1,35-42)
TVOJA BESEDA –
LUČ NA MOJI POTI
(Ps 119)

2. nedelja med letom
Podobno kot na praznik razglašenja in kot na nedeljo Jezusovega krsta
tudi današnji odlomek evangelija (prim Jn 1,35-42) obravnava temo o
Gospodovem razodetju. Tokrat je Janez Krstnik tisti, ki Jezusa predstavi
svojim učencem kot »Jagnje Božje« in jih povabi, naj Mu sledijo. Tako je
tudi z nami: Tistemu, ki smo se mu poklonili v božični skrivnosti, smo sedaj
poklicani, da sledimo v svojem vsakdanjem življenju. Današnji evangelij
nas lepo uvede v bogoslužni čas med letom, ki nam pomaga oživljati in
preverjati svojo pot po veri v navadnem življenju.
Evangeljsko poročilo pokaže bistvene značilnosti poti vere. Pot vere je
ena in ta je pot učencev vseh časov, tudi našega. Začne se z vprašanjem, ki
ga Jezus zastavi dvema, ki ju je spodbudil Krstnik, in sta mu začela slediti:
»Kaj iščeta?« Vsakdo izmed nas, v kolikor je človeško bitje, je na poti
iskanja: išče srečo, išče ljubezen, dobro in polno življenje. Bog Oče nam je
dal vse to v svojem Sinu Jezusu.
Pri tem iskanju je temeljnega pomena vloga resničnega pričevalca,
osebe, ki je prva šla po tej poti in srečala Gospoda. V evangeliju je Janez
Krstnik ta priča. Zato zna usmeriti učence k Jezusu, ki jih uvede v novo
izkušnjo s povabilom: »Pridita in bosta videla«. In ona dva ne bosta mogla
več pozabiti lepote tistega srečanja, tako da evangelist navede celo uro:
»Bilo je okrog štirih popoldne«. Samo iz osebnega srečanja z Jezusom se
rodi pot vere in poklic učenca. Lahko bi si pridobili veliko izkušenj,
uresničili veliko stvari, vzpostavili stike z mnogimi ljudmi, toda samo
srečanje z Jezusom ob tisti uri, ki jo pozna Bog, lahko da poln pomen
našemu življenju in rodovitnost našim načrtom in našim podvigom.
Ni dovolj, da si napravimo podobo Boga, ki temelji na pripovedovanju.
Treba se je podati v iskanje božjega Učitelja in stopiti tja, kjer On stanuje.
Vprašanje ki sta ga dva učenca zastavila Jezusu, je: »Kje stanuješ?«, in ima
močan duhovni pomen: izvedeti, kje stanuje Učitelj, zato da bi mogli
prebivati z Njim. Življenje po veri je v želji, da bi prebivali z Gospodom, in
zatorej v neprenehnem iskanju kraja, kjer On prebiva. To pomeni, da smo
poklicani preseči vsako vernost iz navade, da poživimo srečanje z Jezusom
v molitvi, premišljevanju Božje besede in prejemanju zakramentov, da bi
prebivali z Njim in z Njegovo pomočjo, z Njegovo milostjo obrodili sad.
Iskati Jezusa, srečati se z Jezusom, slediti Jezusu: to je pot (papež Frančišek,
14.1. 2018).

OBVESTILA



MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV od 18. do 25. januarja. Besedilo za
obhajanje tedna molitve je letos pripravila Skupnost iz Grandchampa. To je
samostanska skupnost, v kateri so zbrane sestre (okrog 50) iz različnih cerkva in iz
različnih dežel; prizadevajo si za spravo med kristjani in v celotni človeški družini ter za
spoštovanje vsega stvarstva. - Geslo letošnje molitvene osmine je: »Ostanite v

moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim 1Jan 15, 5-9). Te dni tudi radi
molimo ZA EDINOST:
Gospod Jezus,
na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci
popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do tebe je naša
razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali
ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda
skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni
nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano
dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno hočeš Ti. V tebi, ki
si popolna Ljubezen , naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti
Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.
 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! Nalepko dobimo v cerkvi.
 OTROCI ZA OTROKE. Zbirali ste v adventnem in božičnem času za revne otroke.
Prihranke zbrane v škatlici prinesete k jaslicam v cerkev. Nekaj jih je to že naredilo.
Pohvalno! - V januarju vsaj enkrat obiščemo Jezusa v cerkvi, ko so še jaslice…
 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. Družina
130 €, Ognjišče 33,50 €, Novi svet 33 €. Tudi Mohorjeve knjige vabijo k branju.

Za svoje versko izpopolnjevanje in krščansko obveščenost nam zelo
koristi tudi tiskana beseda. – V času epidemije imamo več časa za lepe
verske oddaje po spletu, TV in radiu. A ne prezrimo tiskane besede z
duhovno vsebino, ki nam pomaga, da nas ne napadejo duhovni virusi.

