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1. POSTNA NEDELJA
21. februar – 28. februar 2021

DA BI BILI BOLJ Z BOGOM IN BRATI

za župniji.

Tvit papeža
Post, molitev in miloščina, kot jih predstavi Jezus v svojem govoru
(Mt 6, 1-18), so pogoj in izraz našega spreobrnjenja (18. 2. 2021).
Vrnimo se k Svetemu Duhu, ki podarja življenje, k Ognju, ki kliče k
vstajenju naš pepel. Ponovno odkrijmo ogenj hvalnice, ki izžge pepel tarnanja in
vdanosti v usodo (17. 2.).

Danes sklonimo glavo, da prejmemo pepel. Postni čas pomeni ponižno
spuščanje v sebe in k drugim. Pomeni razumeti, da odrešenje ni vzpon za
slavo, marveč ponižanje iz ljubezni. Pomeni postati majhni (17. 2.).
Začenjamo postno potovanje. Odpira se z besedami preroka Joela, ki
kažejo smer, v katero je treba iti. Bog vabi: “Vrnite se k meni z vsem
srcem”. Postni čas je potovanje vrnitve k Bogu. – Iniziamo il cammino
della quaresima. Esso si apre con le parole del proffeta Gioele, che indicano
la direzione da seguire. C’e’ un invito di Dio: “Rirotnate a me con tutto il
cuore” (Gl 2, 12). La Quaresima e’ un viaggio di ritorno a Dio ( 17. 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

»Božje
kraljestvo
se je približalo.
Spreobrnite se
in verujte
evangeliju.«
(Mr 1,12-15)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Poslanica svetega očeta Frančiška za post 2021
»Glejte, v Jeruzalem gremo…« (Mt 20,18).
Ko hodimo po poti posta, ki nas vodi k velikonočnim praznovanjem, se
spominjamo Njega, ki »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse
do smrti, in sicer smrti na križu« (Flp 2,8).
Post, molitev in miloščina, kot jih je predstavil Jezus v svojem
oznanjevanju (prim. Mt 6,1-18), so pogoji in izrazi našega spreobrnjenja.
Pot uboštva in odpovedi (post), ljubeč pogled na ranjenega človeka
(miloščina) ter sinovski pogovor z Očetom (molitev) nam omogočajo, da
utelesimo iskreno vero, živo upanje in dejavno ljubezen.
Vera nas kliče, naj sprejmemo resnico in postanemo njene priče pred
Bogom in pred vsemi brati in sestrami.
Post je čas, da verujemo oziroma da sprejmemo Boga v svoje
življenje in mu dovolimo, da »prebiva« pri nas (prim. Jn 14,23). Postiti se
pomeni osvoboditi naše življenje tega, kar ga obremenjuje, tudi od
zasičenosti z informacijami – resničnih ali lažnih – in potrošniških
proizvodov, da bi odprli vrata svojega srca Njemu, ki k nam prihaja ubog v
vsem, a »poln milosti in resnice« (Jn 1,14): Božji Sin Odrešenik.
Upanje kot »živa voda«, ki nam omogoča nadaljevanje poti
Jezus nam govori o prihodnosti, ki jo je odprlo Očetovo usmiljenje.
Upati z njim in zaradi njega pomeni verovati, da se zgodovina ne konča z
našimi napakami, našim nasiljem, krivicami in grehom, ki križa Ljubezen.
Pomeni iz odprtega srca zajemati Očetovo odpuščanje.
Božje odpuščanje tudi po naših besedah in dejanjih omogoči, da živimo
veliko noč bratstva.
Ljubezen, živeta po Kristusovih stopinjah, v pozornosti in sočutju do
vsakogar, je najlepši izraz naše vere in našega upanja.
Ljubezen se veseli, ko vidi, da drugi raste. Zato tudi trpi, ko se drugi
znajde v stiski: sam, bolan, brezdomec, zaničevan, v potrebi … Ljubezen je
vzgib srca, zaradi katerega izstopanje iz sebe ustvari vez medsebojne
podelitve in občestva.
Ljubezen je dar, ki daje smisel našemu življenju in po katerem
gledamo na tistega, ki je v pomanjkanju, kot na člana naše družine, na
prijatelja, na brata. Če nekaj malega podelimo z ljubeznijo, tega ni nikoli
konec, ampak se spremeni v zalogo življenja in sreče.

OBVESTILA

 TA TEDEN »ZIMSKE POČITNICE«. En teden predaha naj koristi zdravju na telesu in
duši, da bi se z obnovljenim navdušenjem in zagonom pripravljali na letošnjo veliko
noči. V tem času je dobrodošla sprostitev nekaterih predpisov glede epidemije, da se
bomo te dni svobodneje nadihali svežega zraku.
 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 (vsakodnevni križ) pomagajo,
- da se duhovno – osebno in kot družine - poglobimo in okrepimo,
- da razmislimo o svojih napakah in grehih (primeren trenutek za to je zvečer pred
spanjem) in jih v spovedi darujemo Jezusu,
- da odkrijemo, da nam nič ne more braniti prave ljubezni do bližnjih.

 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

 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 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
 KVATRNA NEDELJA je prihodnjo nedeljo. Naš dar bo za vzdrževanje semenišča.

