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V OBLEKI JEZUSOVE BESEDE

Tvit papeža Frančiška
V postnem času spodbuja Sveti Duh nas, kakor Jezusa, naj vstopimo v
puščavo. Ne gre za kraj v naravi, ampak za življenjsko okolje, kjer smo tiho in
poslušamo Božjo besedo, da bi se v nas zgodilo resnično spreobrnjenje (21.2.
2021).
V tem postnem času pomeni sprejeti in živeti resnico, ki se kaže v Kristusu,
to, da dopustimo, da pride do nas Božja beseda, ki jo iz roda v rod prenaša
Cerkev (20. 2.).
Gospod, naš Bog, podeli nam kristjanom, da živimo evangelij in da
prepoznamo Kristusa v vsakem človeku, da bi ga videli križanega v bridkostih zapuščenih in od sveta pozabljenih, in vstalega v vsakem bratu, ki
zopet vstane. - Signore Dio nostro, concedi a noi cristiani di vivere il
Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per vederlo
crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di
questo mondo, e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi (20.
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

Njegova
oblačila
so postala
bleščeča,
nadvse bela.
(Mr 9,2-10)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. postna nedelja
Evangelij druge postne nedelje nas vabi k zrenju Jezusovega
spremenjenja. Ta dogodek je povezan s tem, kar se je zgodilo šest dni prej,
ko je Jezus razkril svojim učencem, da bo moral »v Jeruzalemu veliko
pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in
umorili in da bo po treh dneh vstal« (Mr 8,31). Zaradi tega oznanila je Petra
in druge učence zagrabila kriza in so začeli zavračali idejo, da bodo
starešine Jezusa zavrgli in potem ubili. Pričakovali so namreč močnega in
gospodovalnega Mesija. Jezus pa se je predstavil kot ponižen in krotak
služabnik Boga, služabnik ljudi, ki bo moral po poti preganjanja, trpljenja in
smrti žrtvovati svoje življenje. Kako je mogoče iti za Učiteljem in Mesijo,
katerega zemeljsko življenje se bo končalo na takšen način? Tako so oni
mislili. Odgovor je ravno v spremenjenju. Kaj je Jezusovo spremenjenje? Je
vnaprejšnje vstajenjsko prikazanje.
Jezus je vzel s seboj tri učence, Petra, Jakoba in Janeza in »jih peljal na
visoko goro«. Tam je za trenutek pokazal svojo slavo, slavo Božjega Sina.
Ta dogodek spremenjenja bo omogočil učencem, da se bodo na pozitiven
način soočili z Jezusovim trpljenjem, ne da bi jih to pogubilo. Videli so ga,
kako bo po trpljenju v slavi. S tem jih Jezus pripravlja na preizkušnjo.
Spremenjenje učencem pomaga, pa tudi nam, razumeti, da je Jezusovo
trpljenje skrivnost bolečine, predvsem pa je dar Jezusove brezmejne
ljubezni.

Po dogodku Jezusove spremenitve na gori tudi bolje razumemo
njegovo vstajenje. Za razumevanje skrivnosti križa je potrebno
vnaprej vedeti, da ta, ki trpi in je poveličan, ni samo človek, ampak je
Božji Sin, ki nas je s svojo zvesto ljubeznijo vse do smrti odrešil.
Oče je tako obnovil svojo mesijansko izjavo o Sinu, ki jo je že izrekel ob
reki Jordan po krstu in spodbudil: »Poslušajte ga!« Učenci so poklicani z
zaupanjem in upanjem hoditi za Učiteljem, kljub njegovi smrti, saj se mora
Jezusovo božanstvo razodeti na križu, preko njegove smrti ravno na ta
način, da je evangelist Marko v stotnikove ustnice položil izpoved vere:
»Resnično, ta človek je bil Božji Sin!« (papež Frančišek, 25. 2. 2018).

OBVESTILA
 PO TEDNU ZIMSKIH POČITNIC NAVDUŠENO V ŠOLI IN PRI VEROUKU. Pri
verouku seveda še prek zooma. A nič nam ne more preprečiti, da smo tudi v teh
okoliščinah zvesti Jezusovi učenci in se zavzeto pripravljamo na veliko noč.
 BESEDA ŽIVLJENJA je v postnem času posebno luč na naši poti. V marcu naj nam
vsak dan sveti tale: »Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči«
(Ps 24, 4).
 ČETRTEK PRED PRIVM PETKOM molitev za nove duhovne poklice tudi med
češčenjem Najsvetejšega v Luciji ob 18:00.
 PRVI PETEK. V postu je pred nami Jezusovo srce, ki ga obdaja trnje, kar so naši grehi
in nehvaležnost za Božjo ljubezen. - Pol ure pred mašo v Portorožu spovedovanje
(g. Matjaž Kravos, župnik v Sečovljah), v Luciji pa župnik.
 PRVA SOBOTA.. Tudi Marijino brezmadežno srce obdaja trnje naših nezvestob. - V
Portorožu pred mašo spoved (g. Matjaž). – Dopoldne je obisk naših starejših
župljanov, ki nas vedno spremljajo s svojo molitvijo in žrtvijo.
 PRVI POSTNI DAR: za družine z več otroki – ANIN SKLAD. Bog povrni! – Še lahko
namenimo svoje prihranke v ta namen.
 OB KVATRNI NEDELJI: hvala za dar za semenišče. Podarimo Bogu tudi kakšno
žrtev za vse, ki se pripravljajo na duhovništvo.
 MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO Vabljeni, da v svetem postnem času darujete
svoje molitve in žrtve – post za našo domovino. Vsakdo se po svojih možnostih
svobodno in prostovoljno odloči za bolj radikalno obliko posta (ob kruhu in vodi,
odpoved televiziji in internetu, kritiziranju drugih…).

 POSTNA ZNAMENJA V DRUŽINI. Križ. Gotovo visi kje na steni. Damo ga na
mizo in ob njem molimo. Sveče (5 – kot 5 Jezusovih ran) v obliki križa. Ob
molitvi jih prižgemo kot v adventu: vsak teden eno več
 »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 iz solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola.
 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 9.00 in v Portorožu ob 10.45.
 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
in tudi #deliJezusa Post 2021
 SVETOVNI MOLITVENI DAN ŽENSK je v petek 5. 3. z geslom: Gradite na trdnem
temelju. Glej: hrrps://smdslovenija

