GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 13. 02. 6. NEDELJA
MED LETOM
P. 14. 02.

Valentin

T. 15. 02.

Klavdij

S. 16. 02. Julijana Koprska
Č. 17. 02.
P. 18. 02.

sedem sv.
ustanoviteljev
Flavijan

S. 19. 02.

Bonifacij, Konrad

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Maria Bonifacio
za župniji
Aleš
za zdravje, v čast Sv. Duhu

Portorož
Drugod
Lucija

18.00

Ezio Visintin, osmina
Danica Gomboc, 30. dan
Stane in sestra Angela

Lucija
Drugod
Portorož
Drugod
Portorož

19.00

Ana Baruca, 30. dan

18.00

Starši in brat Gjergjek

18.00

Pintar

9.30
11.00
18.00

za zdravje mame Rozine
za bolne otroke in njihove
za župniji
/ družine

8.00

Drugod

N. 20. 02. 7. NEDELJA
MED LETOM

Lucija
Portorož
Portorož

Tvit papeža
Krščanski pogled v najbolj krhkih ne vidi bremena ali problema,
ampak brate in sestre, ki jih je treba spremljati in varovati - Lo sguardo
cristiano non vede nei più fragili un peso o un problema, ma
fratelli e sorelle da accompagnare e custodire (11.2.2022).

Še naprej goreče prosimo Boga miru, da bi napetosti in grožnje vojne
premagali z resnim dialogom. Ne pozabimo: vojna je norost! (9. 2.).
Nima smisla, da kopičimo stvari, če bomo nekega dne umrli. Tisto, kar
moramo količiti, je ljubezen, je sposobnost delitve, sposobnost, da ne
ostajamo brezbrižni pred potrebami drugih (9. 2.).
Ko ljubkujemo starejšega človeka, s tem izražamo isto upanje, kot
takrat, ko ljubkujemo otroka. Kajti začetek življenja in njegov konec sta
vedno skrivnost, skrivnost, ki jo moramo spoštovati, spremljati, skrbeti
zanjo in ljubiti (9. 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
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6. NEDELJA MED LETOM
13. februar – 20. februar 2022

POSEBNA URA RESNICE

»Blagor vam
ubogi, lačni,
ki jokate, kadar
vas bodo sovražili.
Gorje vam
bogataši, siti,
ki se smejete,
kadar bodo vsi
lepo govorili o vas.«
(Lk 6, 17.20-26)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

6. nedelja med letom
Današnji evangelij nam v Lukovi inačici predstavi blagre. Besedilo se
razčleni v štiri blagre in štiri opozorila, ki so izražena z “gorje vam”. S temi
krepkimi in odločnimi besedami nam Jezus odpre oči, s svojim pogledom
nam da videti onstran videzov, onstran zunanjosti, in nas uči z vero razbrati
stanje.
Jezus razglaša za blažene uboge, lačne, žalostne, preganjane; in opominja
tiste, ki so bogati, siti, veseljaki in jih ljudje povzdigujejo. Povod za ta
paradoksalni blagor je v tem, da je Bog blizu tistim, ki trpijo, in jim
pomaga, da jih reši njihovih sužnosti. Jezus vidi tako, kljub negativni
danosti že vidi blagor. In prav tako z “gorje vam”, namenjeno tistim, ki jim
danes gre dobro, hoče “jih prebudi” iz nevarne prevare sebičnosti in jih
odpreti za logiko ljubezni, dokler imajo še čas za to.
Današnja stran evangelija nas torej vabi, naj premislimo, kako globok
pomen je to, da imamo vero, ki je v tem, da se popolnoma zaupamo
Gospodu. Gre za to, da stremo posvetne idole, da bi odprli srce živemu in
pravemu Bogu. Samo On lahko da našemu življenju tisto polnost, ki si jo
tako želimo, a jo kljub temu tako težko dosežemo.
Tudi dan današnji je mnogo tistih, ki se ponujajo kot prinašalci sreče.
Pridejo in ti obljubljajo uspeh v kratkem času, velike zaslužke kar čez noč,
magične rešitve na vsako vprašanje. In tu, ne da bi se zavedali, lahko hitro
zdrsnemo v greh zoper prvo zapoved, v idolatrijo, kar pomeni zamenjati
Boga z idolom (lažnim bogom). Idolatrija in idoli se zdijo stvari iz prejšnjih
časov, v resnici pa jih najdemo v vseh časih! Tudi danes. Kažejo nekatere
današnje načine ravnanja bolje kot mnoge sociološke analize.
Zato nam Jezus odpira oči na stvarnost. Poklicani smo za srečo, da
postanemo blaženi, in to postanemo že sedaj, v kolikor se postavimo na
stran Boga, njegovega kraljestva, in ne na stran enodnevnih muh, ampak
tistega, kar traja za večno življenje. Bodimo srečni, če se pred Bogom
imamo za potrebne – to je zelo pomembno: “Gospod, potrebujem te” – in če
smo, kakor On in skupaj z Njim, blizu ubogim, žalostnim in lačnim. Tudi mi
smo takšni pred Bogom: smo ubogi, žalostni, lačni pred Bogom. Zmožni za
veselje pa postanemo vsakič, ko si iz dobrin tega sveta ne delamo idolov,
katerim bi prodali lastno dušo, ampak zmoremo te dobrine deliti z brati.

Današnje bogoslužje nas vabi, naj se glede tega še enkrat vprašamo in si z
resnico posvetimo v svojem srcu.
Jezusovi blagri so odločujoče sporočilo, ki nas vodi k temu, da svojega
upanja ne polagamo v materialne in minljive stvari, da sreče ne iščemo s
tem, da sledimo prodajalcem dima – ki so tako pogosto prodajalci smrti –
mojstrom utvar. Ne smemo jim slediti, ker nam niso zmožni dati upanje.
Gospod nam pomaga odpreti oči, priti do bolj pronicljivega pogleda na
stvarnost, ozdraveti od kronične kratkovidnosti, s katero nas okuži
posvetni duh. S svojo paradoksalno besedo nas strese in nam da prepoznati
to, kar nas resnično obogati, nas nasiti, nam prinaša veselje in
dostojanstvo. Z eno besedo, to, kar daje smisel in polnost našemu
življenju.. (papež Frančišek, 17. 2. 2019).

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.
Sv. maša v cerkvi sv. Valentina v Črnem kalu je ob 10:00, a brez običajnega
srečanja in blagoslova.
 VEROUK. 1., 8. in 9. razred imajo ta ponedeljek in torek verouk po zoomu.
 SINODALNA SKUPINA. Kot smo se dogovorili na seji ŽPS, se prvič srečamo v
ponedeljek 14. 2. ob 20:00 po zoomu. Člani ŽPS bodo prejeli vabilo na to
srečanje. Kdor bi se želel pridružiti, naj to sporoči na naslov zupnija.lucijaportoroz@rkc.si , da prejme vabilo za zoom srečanje. Lepo vabljeni vsi, ki se
želite na tak način udeležiti sinode.
 STARŠI BIRMANCEV. Naše tokratno srečanje bo po zoomu:
v sredo 16. 2. ob 19:00 ali
v četrtek 17. 2. ob 20:00 ali
v petek 18. 2. ob 19:00.
 RADI MOLIMO za zdravje, za konec epidemije, za mri med narodi in državami
in tudi za udeležence in organizatorje zimske olimpijade na Kitajskem.
 NAŠI RAJNI. Domov k Očetu je s telesno smrtjo odšel 8. 2. 80-letni Ezio
Visintin, Ul. borcev NOB 20, Lucija. Gospod, da mu večni pokoj in plačilo za
prek desetletno junaško in veselo prenašanje bolezni in domačim tolažbo!

