GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 07. 03. 3. POSTNA
NEDELJA
P. 08. 03.

Janez od Boga

T. 09. 03. Frančiška, Gregor
S. 10. 03.

40 mučencev

Č. 11. 03.

Sofronij

P. 12. 03. Doroteja
S. 13. 03.

Kristina

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Lucija
Drugod
Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

9.30
11.00
18.00
19.00

Stane Čendak
za župniji
po namenu
Ciril Voglar, 30. dan

18.00

Božo Amelija Matković, Marija

8.00

v zahvalo Sv.Duhu / Kovačič
v dober namen

19.00

Starši in otroci Troha

18.00

Dragica Surina, osm.

18.00

Marjan Zajc

9.30
11.00
18.00

Doro Kastelič in starši
Matković in Kovačič
za župniji

letnik XLIV.
številka 15.

3. POSTNA NEDELJA
7. marec – 14. marec 2021

BOŽJI TEMPELJ SMO TUDI MI

Drugod

N. 14. 03. 4. POSTNA
NEDELJA
PAPEŠKA

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža Frančiška
Na nas je, na današnejm človeštvu, in predvsem na vernih, da
spremenimo orodja sovraštva v orodja miru, da močno
spodbudimo odgovorne za narode, da proizvajanje orožja nadomestijo z
delitvijo hrane za vse (6. 3. 2021).
Kje se lahko začne pot miru? Ko se odpovemo temu, da bi imeli
sovražnike. Kdor veruje v Boga, nima svražnikov, ki jih je treba
prremagati. Ima samo enega nasprotnika, s katerim se sooča. Ta je na vratih
srca in trka, da bi vstopil: to je sovraštvo (6. 3.).
Mir ne zahteva ne zmagovalcev ne premagancev, ampak brate in
sestre, ki ne glede na rane preteklosti hodijo od spopada k edinosti (6 3.).
Središče spovedi je Jezus, ki nas čaka, nas posluša in nam odpušča. - Il
centro della Confessione è Gesù che ci aspetta, ci ascolta e ci perdona (2. 3.).
Skupaj molimo, da bi živeli zakrament sprave s prenovljeno
poglobljenostjo, da bi tako okusili neizmerno Božje usmiljenje (3. 3.)
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

»Poderite
ta tempelj
in v treh dneh
ga bom postavil.«
(Jn 2,13-25)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OBVESTILA

3. postna nedelja

 OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA FRANČIŠKA je v soboto 13. marca. Svetega očeta
se bomo posebno spomnili v nedeljo, ki se imenuje »papeška«. Radi izpolnimo
njegovo neprestano prošnjo, da molimo zanj. – Danes ga podpremo z molitvijo, ko je
na obisku v Iraku. Naj njegova navzočnost v tej državi prinese mir med vsemi sinovi
očaka Abrahama in tolažbo in podporo peščici tamkajšnjih kristjanov.
 DEVETDNEVNICA K SV. JOŽEFU za gradnjo nove cerkve v Luciji pričnemo v sredo
10. 3.. Devetdnevnico lahko opravljamo tudi doma, vsaj z vzklikom: Sveti Jožef,
zaščitnik svete Cerkve, prosi za nas! Pomagaj našim družinam, da bodo žive
Cerkve.
 POST 2021. Molitev: KRIŽEV POT ob petkih v Luciji ob 18:30, v Portorožu

Današnji evangelij v Janezovem zapisu predstavi dogodek, ko Jezus spodi
prodajalce iz jeruzalemskega templja To je storil z bičem, spletenim iz
vrvic, prevrnil je mize in rekel: “Iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!”
To odločilno dejanje, ki ga je storil v bližini Pashe, je napravilo velik vtis
na množico in vzbudilo nasprotovanje v verskih poglavarjih in v tistih, ki
so se čutili ogrožene v svojih gospodarskih interesih.
Za gotovo to ni bilo stvar nasilja, ker ni vzbudilo posega s strani
varuhov javnega reda: policajev. Ne! Pač pa so to vzeli kot dejanje, ki je
značilno za preroke, ki so pogosto v Božjem imenu razkrivali zlorabe in
pretiranosti. Vprašanje, ki se zastavlja, je bilo glede oblasti. Judje so
namreč vprašali Jezusa: “Kakšno znamenje nam pokažeš, ker tako
delaš?” se pravi, kakšno oblast imaš, da delaš te stvari? Kot bi zahtevali,
naj dokaže, da resnično dela v Božjem imenu.
Da bi si razložili Jezusovo dejanje, ko hoče očistiti Božjo hišo, so učenci
uporabili biblično besedilo: “Gorečnost za tvojo hišo me použiva”.
Gorečnost za Očeta in za njegovo hišo ga bo vodila do križa: njegova
gorečnost je gorečnost ljubezni, ki vodi v to, da žrtvuje sebe, ne tista
lažna, ki hoče služiti Bogu z nasiljem. “Znamenje” namreč, ki ga bo
Jezus dal kot dokaz svoje avtoritete, bo prav njegova smrt in vstajenje:
“Zrušite ta tempelj – pravi – in v treh dneh ga bom obnovil”. In
evangelist pripomni: “On je govoril o templju svojega telesa. Z Jezusovo
veliko nočjo se začenja nov kult v novem templju, kult ljubezni, in novi
tempelj je On sam.
Jezusovo ravnanje nas spodbuja, naj živimo svoje življenje ne v iskanju
svojih prednosti in koristi, ampak za slavo Boga, ki je ljubezen. Poklicani
smo, da imamo vedno pred sabo tiste Jezusove močne besede: “Iz hiše
mojega Očeta ne delajte tržnice!” Te besede nam pomagajo odklanjati
nevarnost, da tudi iz svoje duše, ki je Božje bivališče, napravimo kraj
trgovanja, kadar živimo v neprenehnem iskanju svojih koristi, namesto
velikodušne in solidarne ljubezni. Ta Jezusov nauk je vedno aktualen, ne
samo za cerkvene skupnosti, ampak tudi za posameznike, za civilne
skupnosti in za celotno družbo. Vsem je namreč skupna skušnjava, da bi
izkoristili dobre dejavnosti, včasih dolžnosti, da bi gojili privatne, če že
ne celo prepovedane koristi (papež Frančišek, 4. 3. 2018).







ob 17:30, ob nedeljah v Luciji ob 9:00, v Portorožu ob10:40 . OČENAŠ. Vsaj
enkrat na dan ga zmolimo skupaj v družini.
Miloščina. Hvala za dar prvih postnih dni za družine z več otroki (Anin sklad).
Ostale postne dni zbiramo za posvojenca na daljavo. Lahko darujemo tudi v
druge dobrodelne namene. »Ne zaupam miloščini, ki ne 'boli'« (papež
Frančišek).
Post. Ob petkih brez mesa. 40 dni brez alkohola – v znamenje solidarnosti z
vsemi, ki trpijo zaradi alkohola (v Sloveniji naj bi jih bilo okrog 170.000). –
Kakšen dan tudi ob kruhu in vodi. – Post svojim načrtom za zavzeto
izpolnjevanje Božjega načrta nad nami.
NAJ NAM BO BOŽJA BESEDA,
posebno nedeljska, GLAVNI VODNIK V POSTNEM ČASU.
ŠE POSEBNE VRSTE POST. »Vsem voščim srečno pot v tem postnem času.
Svetujem vam post, zaradi katerega ne boste lačni: postite se opravljanja in
obrekovanja. To je posebne vrste post: V tem postnem času ne bom govoril
slabo o drugih, ne bom govoril brez veze… In to lahko delamo vsi, vsi. To je
zelo lep post. – In ne pozabite, da je tudi koristno, da vsak dan preberete
odlomek iz evangelija, ki ga nosite v torbi. Ga vzameš v roko, ko morreš, in
prebereš kateri koli odlomek. To pomaga, da odpremo srce Gospodu« (papež
Frančišek, 28. 2. 2021).
VELIKONOČNA SPOVED. Sam izberem dan in uro. Lepo je, ko pride skupaj k
spovedi vsa družina.
MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO. Vabljeni, da v postnem času darujemo
svoje molitve in žrtve – post za našo domovino.
NAŠI RAJNI. 3. 3. je odšla v večni dom k Očetu 93-letna Dragica Surina roj.
Race, Sončna pot 25, Portorož. Gospod, daj ji večni pokoj in domačim
potrebno tolažbo.

