GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 13. 03. 2. POSTNA
NEDELJA - PAPEŠKA
KVATRNA
P. 14. 03. Matilda
T. 15. 03.

Ludovika

S. 16. 03.

Hilarij in Tacijan

Č. 17. 03.

Patrik, Jedert

P. 18. 03.

Ciril Jeruzalemski

S. 19. 03. SVETI JOŽEF,
mož Device Marije, sl. praznik
N. 20. 03. 3. POSTNA NEDELJA
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Portorož
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Portorož
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8.00

Lidija Mario Bernobič
Marija Matjaž
za župniji
Viktor Valenta, osmina
v čast Sv. Duhu

18.00

Danica Gomboc

19.00

Aleksander in Ivan Čendak
Drago Perica
Milan in Angela Krast

18.00

Edi Janković, osmina

9.30
18.00
9.30
11.00
18.00

Giuseppe Danila Vlada Acqua-

Rudi Škvor in starši /

letnik XLV.
številka 16.

2. POSTNA NEDELJA
13. marec – 20. marec 2022

vita

Ermenegildo Sain

MOLITEV NAREDI, DATUDI MI ŽARIMO
IN ODSEVAMO BOŽJI MIR

Miro Ivan Jožefa Krigl
za župniji

Papež Frančišek
V Ukrajini tečejo reke krvi in solza. Ne gre le za vojaško
operacijo, ampak za vojno, ki seje smrt, razdejanje in
revščino. Vedno več je žrtev, kot tudi ljudi na begu, posebno mam in otrok.
Vojna je norost! Prosim, ustavite se! Glejte to krutost!
Zavzeto prosim, da zares omogočite humanitarne prehode, da bo na
zasedenih območjih zagotovljena in olajšana pomoč, da bo ta dospela do naših
bratov in sester, ki jih izčrpavajo bombe in strah.
Zahvaljujem se vam, ki sprejemate begunce. Predvsem prosim, da
prenehajo oboroženi spopadi in naj prevlada pogajanje in tudi zdrava
pamet. In spoštujmo mednarodno pravo.
Ne prenehajmo moliti, ampak še bolj zavzeto prosimo Boga. - Non

smettiamo di pregare, anzi, supplichiamo Dio piu' intensamente. Vieni
Signore, Principe della pace, rendici strumenti e riflessi della tua pace!
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

Medtem,
ko je molil,
se je videz
njegovega obličja
spremenil.
(Lk 9,28-36)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

2. postna nedelja

Na to nedeljo nam bogoslužje da v premislek dogodek spremenjenja, ko
Jezus nakloni učencem Petru, Jakobu in Janezu predokus vstajenjske slave:
utrinek nebes na zemlji. Evangelist Luka nam pokaže Jezusa spremenjenega
na gori, na kraju luči, prečudovit simbol posebne izkušnje, ki jo je podaril
trem učencem. Skupaj z Učiteljem se povzpnejo na goro, vidijo ga, kako se
potopi v molitev, in v nekem trenutku »se je videz njegovega obličja
spremenil«.
Spremenjenje se izvrši v določenem trenutku Kristusovega poslanstva,
potem ko je zaupal učencem, da bo moral »veliko trpeti, da ga bodo umorili
in tretji dan bo obujen«. Jezus ve, da oni ne sprejmejo te stvarnosti –
stvarnosti križa –, in zato jih hoče pripraviti, da bodo prenesli pohujšanje
trpljenja in smrti na križu, da bodo vedeli, da je to pot, po kateri bo nebeški
Oče dal, da njegov Sin prispe v slavo, ko ga bo obudil od mrtvih. To bo tudi
pot učencev: nihče ne pride v večno življenje drugače kot tako, da sledi
Jezusu, da nosi svoj križ v zemeljskem življenju. Gospod nam da videti konec
te poti, ki je vstajenje, lepota, ko nosimo svoj križ.
Kristusovo spremenjenje nam kaže krščansko gledanje na trpljenje.
Trpljenje je potreben prehod, ki vsekakor mine. Končna točka, kamor smo
umerjeni, je svetla kakor obličje spremenjenega Kristusa: v Njem je rešenje,
blaženost, luč, Božja ljubezen brez meja. Ko Jezus tako pokaže svojo slavo,
nam zagotavlja, da križ, preizkušnje, težave, skozi katere se prebijamo, imajo
svojo rešitev in svoj konec v veliki noči.
Zato se tudi mi povzpnimo na
goro z Jezusom! Kako? Z molitvijo: s tiho molitvijo, z molitvijo srca, z
molitvijo, ki neprestano išče Gospoda. Ostanimo kak trenutek v zbranosti,
vsak dan vsaj malo, uprimo notranji pogled na njegovo obličje in pustimo, da
nas njegova luč prevzame in prežari naše življenje.
Evangelist Luka namreč vztraja na tem, da se je Jezus spremenil, »medtem ko
je molil«. Potopil se je v intimen pogovor z Očetom. Medtem ko je z vsem
svojim bitjem bil vključen v odrešilno voljo Očeta, vključujoč križ, ga je
Božja slava prevzela in se odražala tudi na zunaj. Tako je molitev v Kristusu
in v Svetem Duhu spremeni osebo od znotraj in more razsvetliti druge in svet
naokoli. Koliko krat smo srečali ljudi, ki razsvetljujejo, ki izžarevajo luč iz
oči, ki imajo tisti svetal pogled! Molijo, in molitev dela to: nas dela žareče z
lučjo Svetega Duha (papež Frančišek, 17. 3. 2019).

*

OBVESTILA



9. OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA FANČIŠKA. Z njim zedinjeni na sinodalni poti, z
njim zedinjeni v prošnji za mir v Ukrajini in po vsem svetu. Danes in vsak dan
prisluhnemo njegovi prošnji: »In ne pozabite moliti zame!«




MOLITVENA SKUPINA V LUCIJI vabi k molitvi v ponedeljek 14. 3. ob 17:30.
Spomin smrti božje služabnice Chiare Lubich: pri maši v Luciji 14.3.ob
19:00.
SINODALNA SKUPINA se spet sreča v ponedeljek 14. 3. ob 20:00 v živo.
DEVETDNEVNICA K SV. JOŽEFU za gradnjo nove cerkve v Luciji do 18. 3.
Tudi doma, vsaj z vzklikom: Sveti Jožef, zaščitnik svete Cerkve, prosi za nas!
PRAZNIK SV. JOŽEFA obhajamo v soboto 19. 3. - sv. maša ob 9:30 v Luciji,
ob 18.00 v Portorožu, – tudi z blagoslovom moških.
TEDEN DRUŽINE, 19. – 25. 3. 2022 . Geslo Družinska ljubezen:
poklicanost in pot k svetosti. Od 19. do 25. marca 2022 bomo lahko
vsak dan od 20.00 do 20.20 ure preko spleta prisluhnili družinam iz vseh







slovenskih škofij.
 POST 2022
- Molitev: KRIŽEV POT ob petkih v Luciji ob 18:30, v Portorožu ob 17:30, ob
nedeljah v Luciji ob 9:00, v Portorožu ob10:40 . OČENAŠ. Vsaj enkrat na dan
ga zmolimo skupaj v družini. ROŽNI VENEC v družini za mir.
V letošnjem postnem času še posebno molimo za mir v Ukrajini.
- Miloščina. Za potrebe beguncev iz Ulrajine in za lačne otroke v Etiopiji.
POMAGAJMO UKRAJINI. Prispevamo lahko tudi s poslanim SMS
sporočilom KARITAS5 na 1919 in darovali boste 5 € ali KARITAS10
na 1919 in darovali boste 10 €.
- Post. Predvsem: post grehu. A tudi alkoholu, kakšni razvadi…








MLADI V POSTU 2022. Glej: www.facebook.com/resnicnostjelepsa
in
#deliJEZUSA portal.pridi.com
HVALA ZA DAR KVATRNE NEDELJE za vzdrževanje bogoslovcev.
HVALA ZA PRVI POSTNI DAR za družine z več otroki (Anin sklad).
OLJČNA AKCIJA bo od ponedeljka 28. do srede 30. 3. Kot prejšnja leta vabljeni k
sodelovanju in pripravi oljčnih vejic za Mariborsko škofijo.

MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO, v času pred volitvami za izbiro najboljših.
NAŠI RAJNI. V Očetov večni dom sta odšla: 4. 3. 69-letna IIvanka Verner, Obala
111, Lucija, in 6. 3. 81-letni Anđelo Verbanac, Fazanska 4, Lucija. Gospod, podari jima
svoj mir in domačim tolažbo!

