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JEZUS NAS REŠUJE DUHOVNIH
IN TELESNIH OKUŽB

Tvit papeža
Danes ni čas za brezbrižnost. Ali smo si bratje ali vse pade.
Bratstvo je nova meja človeštva, na kateri moramo graditi. To je
izziv našega stoletja. - Oggi non c’è tempo per l’indifferenza. O siamo fratelli, o
crolla tutto. La fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità sulla quale dobbiamo
costruire; è la sfida del nostro secolo (4. 2. 2021).

Jutri bomo prvič obhajali Svetovni dan človeškega bratstva.
Molimo in delajmo vsak dan v letu, da bomo mogli vsi živeti skupaj na
našem svetu kot bratje in v miru (3. 2.).
Cerkev evangelizira in se evangelizira z lepoto bogoslužja. Prosimo
za milost, da bi se osebno in pristno srečevali s Kristusom, ki živi v
bogoslužnem slavju, da bi tako naša življenja postala duhovna žrtev
podarjena Bogu (3. 2.).
Gospod nas ne kliče, da bi bili solisti, ampak da bi bili del zbora,
ki včasih stonira, a mora vedno poskušati prepevati skupaj (2. 2.).
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

Ozdravil je
veliko bolnikov
z različnimi
boleznimi
in izgnal veliko
hudih duhov.
(Mr 1,29-39)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OBVESTILA

Slovenski škofje: Pastirsko pismo za postni čas 2021
Naša vera in ljubezen v času epidemije (1)

 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK ob PREŠERNOVEM DNEVU 8. 2. Ko v
državni himni s Prešernom pojemo, »da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo
pregnan«, gotovo najprej želimo, da bi se to dogajalo v Prešernovi deželi, pri nas
doma. Živimo in delajmo za kulturo bratstva, miru in sloge.
 XXIX. SVETOVNI DAN BOLNIKOV je v četrtek 11. 2. Letošnje geslo tega dne:
Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. »EDEN JE VAŠ
UČITELJ, VI VSI PA STE BRATJE« (Mt 23,8). »Pred potrebo brata
in sestre Jezus ponuja zgled obnašanja, ki je popolnoma nasprten
hinavščini. Predlaga, da se ustavimo, poslušamo, vzpostavimo
neposreden in oseben odnos z drugim, ko pustimo, da nas njegovo
trpljenje vključi do te mere, da v sliuženju prevzamemo skrb zanj.«
Sveta maša bo ta dan v Portorožu, ker je za cerkvijo kapela Lurške
Matere Božje, in ker se v cerkev lahko zbere več vernikov (17) kot
v Luciji (3). K sv. maši v Portorožu pri Rožnovenski Materi Božji ob 18.00
vabljeni še posebno starejši. Sorodniki in prijatelji ste povabljeni, da jih pripeljete.
Ob 17:30 je molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in spovedovanje. Med sv.
mašo je molitev za bolne in onemogle ter bolniško maziljenje. Po maši se
zberemo pri lurški kapeli, da Marijo počastimo in se ji priporočimo z litanijami.
 I. MEDNARODNI DAN ČLOVEŠKEGA BRATSTVA je bil 4. 2. (Pred dvema letoma
je bil podpisan dokument o človeškem bratstvu). Imam Al-tayyeb: »Z Božjo
pomočjo si bom prizadeval do konca življenja na tem svetu skupaj z
mojim bratom papežem Frančiškom in brati različnih verstev ter vsemi
tistimi, ki podpirajo dobro in mir, za uresničitev načel človeškega
bratstva.« Papež Frančišek: »Ne smemo si preprosto umiti rok, s tem, da
smo od drugih oddaljeni, da zanje ne skrbimo in da se zanje ne
zanimamo. Ali smo bratje, ali pa, dovolite mi to reči, bo vse propadlo. To
je izziv našega stoletja.«
 GOD BL. ALOJZIJA STEPINCA je v sredo 10. 2
 Z DRUŽINAMI PRVOOBHAJANCEV gremo ta teden, po zoomu, v drugo etapo
naše poti, v pripravo na zakrament sprave ali spovedi. Na prvem srečanju
odkrivamo razliko med dobrim in zlom, med dejanjem, besedo ali mislijo, ki
pomeni DA, OČE ali pa NE, OČE. Naše življenje je tudi odnos do Boga, ne le do
ljudi in sebe. – S svojimi dejanji, ki so čim bolj »DA, OČE« bodimo zgled našim
otrokom.
 KATEHUMENAT – uvajanje odraslih v krščansko življenje. Povabite vaše sosede
in znance, da spoznajo bogastvo vere. Potrebno je, da se kandidati zglasijo pri
župniku. Katehumenat v skupini se prične v Kopru v soboto 13. 2. ob 19.00.

Bog nas ni ustvaril zato, da bi čim bolj zdravo živeli in čim dlje živeli na
tem svetu, ampak da bi bili njemu podobni in deležni njegove ljubezni. Zato
nam Jezus vrača duhovno zdravje, ki se začenja z vero vanj in z ravnanjem
po njegovem zgledu.
Čas epidemije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se
zavemo, da obstaja še hujše zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko
imenovali duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel, da nas rešuje od nje in
njenih posledic. Cerkev je smo za to, da nadaljuje njegovo poslanstvo.

Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, ko
ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati
bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali,
kako veliko milost in dobroto nam je izkazal Jezus na veliki četrtek, ko je
postavil zakrament svete evharistije. Če smo v preteklosti na to pozabili ali
celo nedlejsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj bo odslej drugače.
Naj tudi za nas za naprej še bolj velja, kar je zapisano v Svetem pismu o
prvih kristjanih: bili so “stanovitni”, se pravi zvesti in vztrajni v
občestvenem “lomljenju kruha in v molitvah” (Apd 2, 42).
Čas epidemije nam je prinesel še druge preizkušnje. Mnogi ste težko
oboleli, nekateri pa ste celo izgubili svoje najdražje. Zaustavitev pretoka
ljudi in blaga ter mnogih oblik poslovanja je povzročila težke posledice za
gmotno stanje marsikatere družine. Hvaležni smo, da lahko računamo na
pomoč države in politične skupnosti, a vsega od nje ni mogoče pričakovati.
So rane, ki jih ona ne zan celiti. To zmore samo Bog, ko se z vero in
zaupanjem obrnemo k njemu.
V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam lahko
poderejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih uspehov in
zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse
viharje. Taka skala je On sam s svojo besedo in svojim Duhom.
Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega družbenega
življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem času, ki je pred
nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa in zvestobe
njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili hišo svojega življenja
na trdni skali.
Vaši škofje.

