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5. NEDELJA MED LETOM, 7.2. * OZNANILO KRISTUSA SPREJEMAMO Z VERO
TOREK, 9.2. maša v hrvaščini ob 18 uri v Portorožu. Poje zbor iz Novigrada.

PEPELNIČNA SREDA, 10.2. * PEPELJENJE * STROGI POST * KRIŽEV POT

Postni čas začenjamo na pepelnično sredo in bo trajal 40 dni.
Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko
nastopi velikonočno tridnevje.
Obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično
posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma
poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni
sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. Pepel je
znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti
spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka. Ko mašnik vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje
križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje
konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno,
kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in
nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih
žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Kristus se je pred nastopom javnega
delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.
Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za
doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in
evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.
Strogi post – ko se samo enkrat v dnevu najemo do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek
od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi
določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post,
miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.
KRIŽEV POT bo v naši cerkvi vsako nedeljo ob 8,30 in vsak petek ob 16,30.uri.
ČETRTEK, 11.2. * LURŠKA MATI BOŽJA * 24. SVETOVNI DAN BOLNIKOV

Zaupati se Jezusu kakor Marija: Kar koli vam reče, storite (Jn 2,5)
V letošnji poslanici papež Frančišek premišljuje o evangeljski pripovedi o svatbi v
Kani, kjer je Jezus po Marijinem posredovanju storil prvi čudež.
Gospod bo spremenil človeški napor v nekaj božjega
Na svetovni dan bolnikov lahko prosimo usmiljenega Jezusa, da po posredovanju Marije,
njegove in naše Matere, vsem nam podeli to razpoložljivost za služenje stiskanim, našim
bolnim bratom in sestram, povabi papež v poslanici. Včasih je to služenje lahko naporno in
težko, a prepričani smo, da bo Gospod spremenil naš človeški napor v nekaj božjega. Tudi mi
smo lahko roke, dlani, srce, ki pomagajo Bogu izpolnjevati njegovo radodarnost, pogosto
skrito. Frančišek še izpostavi, da je vsaka bolnišnica ali zdravstvena ustanova lahko vidno
znamenje in kraj za pospeševanje kulture srečanja in miru, kjer doživljanje bolezni in
trpljenja ter tudi profesionalna in bratska pomoč lahko prispevata k preseganju vseh mej in
ločitev.
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