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8. NEDELJA MED LETOM
27. februar – 06. marec 2022

VSI IMAMO NAPAKE

Tvit papeža Frančiška
MOLIMO ZA UKRAJINO
Vse vabim, da 2. marca, na pepelnično sredo, naredimo dan posta za
mir. Verniki naj se zavzeto posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru,
obvaruj svet norosti vojne. – Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo,
Mercoledi' delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace: i credenti si
dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace
perservi il mondo dalla follia della guerra (23.2. 2021).
Rad bi pozval vse odgovorne v politiki, da si resno izprašajo vest pred Bogom, ki
je Bog miru in ne vojne, Oče vseh, ne samo nekoga, ki hoče brate in ne sovražnike
(23. 2.).
Na sinodalni poti nas lahko samo ponižnost postavi v pravo razpolo-ženje,
da bi se mogli srečati in poslušati, da bi se pogovarjali in razločevali (25. 2.).
Tarnanje in črnogledost nista krščanska. Nismo ustvarjeni, da bi držali glavo
v zemlji, ampak da bi dvigali pogled v nebo (21. 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

»Kaj gledaš iver
v očesu svojega brata,
bruna v svojem očesu
pa ne opaziš?«
(Lk 6,39-45)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

OBVESTILA
SINODALNA SKUPINA se spet sreča v ponedeljek 28. 2. ob 20:00 v živo.
STARŠI PRED KRSTOM OTROKA. Prvo srečanje v Portorožu v torek 1. 3. ob 19:00.
PRIPRAVA NA ZAKON se prične v sredo 2. 3. pri sv. Marku v Kopru.
ŽE JE TU POSTNI ČAS 2022. Izkoristimo stanje, v katerem se nahajamo zaradi
epidemije (že tretjič!), čim bolj »postno«, Naj nam razne omejitve pomagajo,
- da se duhovno – osebno in kot družine - poglobimo in okrepimo,
- da razmislimo o svojih napakah in grehih in jih v spovedi darujemo Jezusu,
- da odkrijemo, da nam nič ne more braniti prave ljubezni do bližnjih.

8. nedelja med letom
V današnjem odlomku najdemo pomemben stavek, ki spodbuja, naj ne
bomo ošabni in hinavski: »Kaj gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v
svojem pa ne opaziš?« Vsi vemo, da je lažje ali bolj prija opaziti in obsoditi
napake in grehe drugega, ne da bi nam uspelo tako jasno videti lastne.
Vedno skrivamo lastne napake, celo pred sabo; medtem pa je lahko videti
napake drugih. Vedno je koristno, da drugemu pomagamo z modrimi
nasveti. A medtem ko gledamo in popravljamo napake svojega bližnjega, se
moramo zavedati, da imamo tudi sami napake, prav vsi. In predno obsojamo
druge, moramo pogledati sebe od znotraj. Tako lahko ravnamo prepričljivo,
s ponižnostjo, in s tem pričamo za dobroto. (papež Frančišek, 3. 3. 2019).






Sporočilo svetega očeta Frančiška za post 2022

 Z DRUŽINAMI BIRMANCEV. Manj kot tri mesece nas loči od 15. maja, dneva birme. V
tem času, posebno v postu, smo povabljeni, da vsak dan preberemo eno poglavje
Evangelija po Luku in potem Apostolskih del.
 PEPELNIČNA SREDA. Sveta maša z obredom pepeljenja je ta dan v Luciji in v
Portorožu. Vabljene družine veroučencev, posebno družine prvoobhajancev in
birmancev. - Pepeljenje bo tudi na 1. postno nedeljo.
 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 (od
14. leta). Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim
drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.
 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.
 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. – Dopoldne je obisk naših
starejših župljanov, ki nas vedno spremljajo s svojo molitvijo in žrtvijo
 PRVA SOBOTA.. Tudi Marijino brezmadežno srce obdaja trnje naših nezvestob. - V
Portorožu pred mašo spoved (g. Matjaž)..
 NAŠI RAJNI. Domov k Očetu so s telesno smrtjo odšli 19. 2. 85.letni Jože Drofenik,
Šolska 1, Lucija, 20. 2. 87-letna Libera Bernardi roj. Bernetič, Liminjan 21, Lucija,
in 21. 2. 77-letni Miroslav Krigl, Čokova 5, Lucija. Gospod, daj jim večni pokoj.

»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro«
Ob bridkem razočaranju zaradi porušenih sanj, ob zaskrbljenosti zaradi
izzivov, ki grozijo, ob malodušju zaradi revščine naših sredstev smo v skušnjavi, da bi se zaprli v svoj individualistični egoizem in se zatekli v brezbrižnost do trpljenja drugih. Postni čas nas kliče, naj svojo vero in upanje
položimo v Gospoda.
Ne naveličajmo se moliti. Jezus je učil, da je treba »vedno moliti in se ne
naveličati«. Moliti moramo, ker potrebujemo Boga. Nevarna utvara je, da
zadoščamo sami sebi. Nihče se ne reši sam, predvsem pa se nihče ne reši
brez Boga.
Ne naveličajmo se ruvati zla iz svojega življenja. Telesni post, h kateremu
nas kliče post, naj okrepi našega duha za boj proti grehu. Ne naveličajmo se
prositi za odpuščanje v zakramentu pokore in sprave, saj vemo, da se Bog
nikoli ne naveliča odpuščati.
Ne naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega. Post je ugoden čas za iskanje in ne za izogibanje tistim, ki potrebujejo pomoč; da pokličemo in ne da se ne menimo za tiste, ki si želijo lepo besedo in da jih nekdo
posluša; da obiskujemo in ne da zapuščamo tiste, ki trpijo v osamljenosti.
»Če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi«. Ljubezni, pravičnosti in
vzajemnosti ne dosežemo enkrat za vselej; zanje se moramo boriti iz dneva
dan. Prosimo Boga za potrpežljivo stanovitnost, da se ne bomo utrudili pri
delanju dobrega, korak za korakom.

 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

