GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 09. 01. NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
P. 10. 01. Gregor iz Nise
T. 11. 01.

Pavlin Oglejski

S. 12. 01.

Tatjana

Č. 13. 01. Hilarij
P. 14. 01.

Oton

S. 15. 01.

Absalom, Pavel

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

18.00
8.00

za župniji
Helena in Andrej Štebljaj
v d. n. /Miha in Marija Cenčič

Milka Jakomin
za zdravje Nejca
Oplanić
v d. n.

19.00

Igor Požar in Gabrijela
Makarovič

18.00

Ivan Bregant

18.00

Marija Simončič

9.30
11.00
18.00

Mario in teta Ana Benčič
Nikolaj Demšar
za župniji

letnik XLV.
številka 7.

JEZUSOV KRST
09. januar – 16. januar 2022

OD KRSTA Z JEZUSOM NA SKUPNI POTI

Drugod

N. 16. 01. 2. NEDELJA
MED LETOM

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Gospod izvršuje čudovita dela z majhnimi, s tistimi, ki se
nimajo za velike, ampak dajo v življenju veliko prostora Bogu. On
razgrinja svoje usmiljenje nad tistega, ki vanj zaupa, in dviga ponižne (8. 1.
2022).

Ko modri dospejo do cilja, se poklonijo in molijo Dete. Pot vere je
navdušena in popolna samo ob navzočnosti Boga. Ne pozabimo na
češčenje, ustavimo se pred Jezusom v sveti hostiji, dopustimo, da nas
Jezus preoblikuje (6. 1.).
O, da bi bili vsi mi v Cerkvi tisto, kar smo že v moči krsta: preroki,
pričevalci, Gospodovi misijonarji! Z močjo Svetega Duha in do skrajnih
mej zemlje. - Fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in
virtù del battesimo: profeti, testimoni, missionari del Signore!
Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della
terra (6. 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
vinko.paljk@gmail.com

»Ti si
moj ljubljeni Sin,
nad teboj
imam veselje.«
(Lk 3,15 - 22)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OBVESTILA

Jezusov krst

*

Danes, ob koncu božičnega bogoslužnega časa praznujemo Jezusov
krst. Bogoslužje nas vabi, da bolj popolno spoznamo Jezusa. Zato nam
evangelij (prim. Lk 3,15-16.21-22) opiše dva pomembna elementa: Jezusov
odnos z ljudmi in Jezusov odnos z Očetom.
V poročilu o krstu, ki ga je Janez Krstnik podelil Jezusu v jordanskih
vodah, vidimo predvsem vlogo ljudstva. Jezus je sredi ljudstva, ki ne
predstavlja samo ozadja tega prizora, ampak je bistveni sestavni del
dogodka. Predno se potopi v vodo, se Jezus “potopi” v množico, združi se z
njo in v celoti sprejme človeško stanje, ko deli vse razen greha. V svoji
božji svetosti, polni milosti in usmiljenja, je Božji Sin postal meso prav
zato, da bi nase sprejel in odvzel greh sveta. Sprejel je vso našo bedo, našo
človeško omejenost. Zato tudi današnji dogodek pomeni razodetje, ker s
tem, ko se je Jezus sredi spokorjenega ljudstva svojega naroda dal krstiti
Janezu, je razodel logiko in pomen svojega poslanstva.
Ko se pridruži ljudstvu, ki od Janeza prosi krst spreobrnjenja, z njim deli
tudi živo željo po notranji prenovi. In Sveti Duh, ki se spusti nadenj »v
telesni podobi goloba«, je znamenje, da se z Jezusom začenja nova doba,
“novo stvarjenje”, čigar del so vsi tisti, ki sprejmejo Kristusa v svoje
življenje. Tudi nam, ki smo s Kristusom prerojeni v krstu, so namenjene
Očetove besede: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje«. Ta
Očetova ljubezen, ki smo jo vsi prejeli na dan krsta, je plamen, ki je bil
prižgan v našem srcu in hoče, da ga hranimo z molitvijo in ljubeznijo.
Drugi element, ki ga poudari evangelist Luka, je ta, da potem, ko se je
Jezus potopil v ljudstvo in v vodovje Jordana, se “potopi” v molitev, to je v
občestvo z Očetom. Krst je začetek Jezusovega javnega življenja, njegovega
poslanstva v svetu kot Očetovega poslanca, da bi razodel njegovo dobroto in
njegovo ljubezen do ljudi. To poslanstvo je izvršil v trajni in popolni
edinosti z Očetom in Svetim Duhom. Tudi poslanstvo Cerkve in vsakogar
izmed nas se mora “vcepiti” na Jezusovo poslanstvo, da ostane zvesto in
postane rodovitno. Gre za to, da neprenehoma v molitvi obnavljamo
evangelizacijo in apostolat, da bi dali jasno krščansko pričevanje ne po
človeških načrtih, marveč po Božjem načrtu in v njegovem slogu.
(papež Frančišek, 13. 1. 2019).

PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA je primerna priložnost, da s hvaležnostjo in

prepričanjem obnovimo svoje krstne obljube tako, da zavzeto živimo vsak dan v
zvestobi in skladnosti s krstom. Zelo pomembno je tudi poznati datum svojega
krsta in ta dan praznovati (papež Frančišek).

 JASLICE. V cerkvi ostanejo do 2. 2. Radi jih pridimo pogledat. Obenem obiščemo
živega Jezusa v tabernaklju! Čaka nas.
 BLAGOSLOV DOMOV IN DRUŽIN, povezan z obiskom župnika, preložimo na čas, ko
ne bo nevarnosti okužbe s koronavirusom. - Kdor pa povabi, bo z veseljem uslišana
njegova prošnja. - Z družinsko molitvijo vsak dan kličemo Božji blagoslov na
družinske člane in na vse naše delo.
 NAŠA UDELEŽBA PRI SV. MAŠAH: Držimo se pravil PCT in v cerkvi potrebne
razdalje. Zato je v lucijski cerkvi omejeno število navzočih! - Še vedno je tudi
priložnost za sveto spoved. – Vztrajno molimo za konec epidemije.

 MARIJANSKI KOLEDAR dobimo v zakristiji v Luciji in Portorožu (2,50 €).
 PRIPRAVA NA ZAKON: sreda 12. – 16. januar ob 19:30. pri sv. Marku v
Kopru. Prijava: ervin.mozetic@gamil.com
 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 € (do 31. 1.), sicer 140,40 €, Ognjišče 35 €, Novi svet 35 €. Tudi Mohorjeve
knjige vabijo k branju. Prispevek za ta časopis in reviji oddate v zakristiji.

Za svoje versko izpopolnjevanje in krščansko obveščenost nam zelo
koristi tudi tiskana beseda. Navedene revije si lahko v Portorožu
izposodimo:
DRUŽINA je verski tednik za vsako našo družino z aktualnimi
dogodki, duhovnimi članki in TV sporedom. OGNJIŠČE je mesečnik
za mlade in tudi za druge. PRIJATELJ je namenjen bolnikom,
invalidom, ostarelim in njihovim prijateljem ter je lahko tudi naš dar
starejšim in preizkušenim bratom in sestram. MISIJONSKA
OBZORJA so posvečena oznanjevanju vere v misijonih, posebej tam,
kjer delujejo naši misijonarji. NOVI SVET želi prispevati k graditvi
zedinjenega sveta in pomaga uresničevati Božjo besedo. Knjige
MOHORJEVE DRUŽBE nas učijo ljubezni do lepe slovenske besede.
MAVRICA je za otroke, #najst za odraščajoče, BOŽJE OKOLJE za
duhovno rast, CERKEV DANES – pastorlana revija.
Postanite redni naročnik vsaj enega verskega čtiva. Tudi tako
omogočate, da vstopa Jezusov nauk v vašo družino.

