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JEZUS NI BREZBRIŽEN DO NAS

Fanika Legović
Mirko Marušič

Tvit papeža
Ob dnevu bolnikov bodimo posebno pozorni do bolnih in tistih, ki
zanje skrbijo (11. 2. 2021).

Kdor moli, je kakor zaljubljenec: kjerkoli se nahaja, v srcu vedno
nosi ljubljeno osebo. Zato lahko molimo v katerem koli trenutku sredi
vsakdanjih dogajanj: na poti, v pisarni, na vlaku…, z besedami in v tihoti
svojega srca (10. 2.).
Vsi smo odgovorni za sporočanja, ki jih dajemo, za nadzor nad lažnimi
novicami, ko jih razkrinkavamo. Vsi smo poklicani, da bi bili priče resnice
(9. 2.).
Bratstvo je pravo zdravilo za pandemijo in mnoge bolezni, ki so nas
prizadele. Bratstvo in upanje sta kot zdravilo, ki ga svet danes potrebuje,
tako kot cepivo. - La fraternita’ e’ il vero rimedio alla pandemia e ai
molti mali che ci hanno colpito. Fraternita’ e speranza sono some
medicine di cui oggi il mondo ha bisogno, al pari dei vacini (8. 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

Gobavec:
»Če hočeš,
me moreš
očistiti.«
Jezusu
se je zasmilil:
»Hočem,
bodi očiščen.«
(Mr 1, 40-45)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Slovenski škofje: Pastirsko pismo za postni čas 2021

Odgovornost za evangelij v državi Sloveniji (2)
Apostol Pavel: »Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem pa
ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili.« (1
Kor 10,33-11,1). Ljudje moramo na vsakem koraku izbirati med sebičnim
iskanjem lastnih koristi ter ljubeznijo in nesebičnim služenjem drugim.
Sebičnost je bistvo greha, ljubezen kot njeno nasprotje pa ni v prijaznih
čustvih, ampak je v požrtvovalnem delu za resnični blagor vseh. Kristjani
verujemo, da je ta ljubezen vrhovni zakon vsega, ker je to Bog sam. Iz te
ljubezni je ustvaril svet in iz iste ljubezni nas je v Jezusu Kristusu prišel
reševat grešne zapletenosti v sebičnost, ki vodi v propad. To je bistvo naše
vere: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo.
Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v
njem« (1 Jan 4,16).
Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri to celo
pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na kateri sedijo, da
si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so rodovi pred nami črpali vodo za
razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu teče tudi v večno življenje.
Jezusov evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus daje za »življenje sveta«
(Jn 6,51). Krščanske vrednote so potrebne tudi za dobro delovanje politične
skupnosti.
Imamo dve možnosti. Prva je, da stopimo skupaj, si pomagamo in se
odpovemo običajni tekmovalnosti in napetostim. Druga, neprimerno slabša
izbira pa je, če tega ne zmoremo, ampak vsakdo misli samo na svoje koristi
in izkorišča krizo za svojo uveljavitev, tudi na škodo najbolj ogroženih.
Zato tudi v današnjem času krščanska vera in njena moralna načela nikakor
niso odveč. Skrb vzbujajoče stanje duha, ki ga mnogi ugotavljajo, nikakor ni
brez povezave z razkristjanjevanjem, ki v Sloveniji načrtno poteka od
komunistične revolucije naprej. Na mesto krščanskih vrednot stopa
materialistično potrošništvo. Na porabniški miselnosti pa ni mogoče graditi
domovine pravičnosti, spoštovanja in sodelovanja ter skrbi za obče dobro.
Nič pa se ne bo izboljšalo samo od sebe. Tudi ne, če bomo samo čakali na
boljše čase. Časi bodo boljši, če bomo boljši mi in če se bomo mi bolj
potrudili zanje v cerkvenih in v političnih skupnostih. Vaši škofje.

OBVESTILA

 SVETI VALENTIN IMA KLJUČE DO KORENIN. Naobrnimo ta vremenski pregovor na
naše življenje. Naj nam sv. Valentin izprosi, da bi v medsebojni ljubezni uspeli priti do
korenin, ki črpajo v ljubezni Svete Trojice. Če zakoncem to uspe, bodo ostali zvesto in
ljubeče skupaj. Če mladim to uspe, bodo ustvarili lepe in trajne zakone in družine.
 ŽE JE TU POSTNI ČAS 2021. Že lani je koronavirus vplival na našo pripravo na veliko
noč, letos še bolj. Izkoristimo stanje, v katerem se nahajamo zaradi epidemije, čim bolj
»postno«, kot priložnost, da se bolje pripravimo na praznik Jezusovega in našega
vstajenja. Naj nam razne omejitve pomagajo,
- da se duhovno – osebno in kot družine - poglobimo in okrepimo,
- da razmislimo o svojih napakah in grehih in jih v spovedi darujemo Jezusu,
- da odkrijemo, da nam nič ne more braniti prave ljubezni do bližnjih.
 PEPELNIČNA SREDA. Sveta maša z obredom pepeljenja je ta dan v Luciji in v
Portorožu. Pepeljenje bo tudi na 1. postno nedeljo.
 POSTNA POSTAVA. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dan se le
enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega
18. leta do začetka 60. leta. – Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od
izpolnjenega 14. leta.
 PRVI POSTNI DAR: za družine z več otroki – ANIN SKLAD. Kar se na pepelnico in v
prvem postnem tednu postimo, darujemo – vrednost ene malice – v ta namen. Dar
damo v posebno košaro v cerkvi v Luciji in Portorožu.
 BESEDA ŽIVLJENJA za februar Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« je
krasno vodilo v vsakem trenutku postnega časa. Pred vsakim bližnjim se lahko
vprašam: Kako bi z njim ravnala njegova mama?
 »NE POZABIMO.« Škofijska karitas nas vabi, da s to akcijo pomagamo ljudem v stiski v
bližnjih balkanskih državah (Albanija, Makedonija, BiH, Srbija).
 40 DNI BREZ ALKOHOLA v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola.
 OTROCI V POSTU. Na pobudo revije Mavrica in Slovenske karitas se v postnem času
trudimo biti prijazni do vseh. (www.karitas.si/post)
 MLADI – RESNIČNOST JE LEPŠA. Glej: https://forms.gle/3jv3SABr5rfx7EM97
 KRIŽEV POT je vsak petek postnega časa: Lucija ob 18.30; v Portorožu ob 17.30. Ob
nedeljah pol ure pred sv. mašo v Luciji ob 9.00 in v Portorožu ob 10.45. Vabljeni!
Veroučenci z veseljem sodelujejo pri križevem potu.
 NAŠI RAJNI. Domov k Očetu so s telesno smrtjo odšli 8. 2. 81-letni Ciril Voglar,
Kampolin 46 a, Lucija, in 6. 2. 91-letna Vida Podgornik roj. Spacal in 59-letni Marko
Podgornik, Sončna pot 2, Portorož. Gospod, da jim večni pokoj in domačim tolažbo!

