GODOVI IN SVETE MAŠE
N.03.10. 27.NAVADNA Lucija:

NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:
Lucija:
P. 04.10. Frančišek Asiški
Drugod:
Portorož:
Apolinarij
T. 05.10.
Drugod:
Lucija:
S. 06.10. Bruno
Portorož:
Č.07.10. Rožnovenska MB Lucija:
Portorož:
Portorož:
P. 08.10. Benedikta
S. 09.10. Dionizij

Lucija:
Lucan:

Portorož:
N.10.10. 28.NAVADNA Lucija:
NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:

8.30 Čuk Albert in Albina

10.00 Jevševar Justi
11.00 Butinar Franc
18.00 za župniji
19.00 Šustič in Brumec

po namenu

18.00 v zahvalo

Peršolja Marija

8.00 Maršič
18.00 Gorela
10.00 v čast Karmelski MB
18.00za vse dobrotnike cerkve
18.00 v čast Sv.Duhu

19.00 Grbec Jože
17.00za pokojne z Lucana

18.00 Farina Bogomila in Albin
8.30 Kastelič Amelija
10.00 LikarJanko,KobalDominik,Marija
11.00 za župniji
18.00 Jerin

ROŽNI VENEC

Veroučenci višjih razredov so večkrat šli v cerkev, da pozdravijo Jezusa in si
kaj pogledajo. Danes jih je župnik peljal pred rožnovenski oltar. Pogovarjali so se o molitvi,
zato ga je zanimalo, če razumejo, kaj vse je na oltarju.
»Marija z Jezusom!« so vedeli prav vsi.
»Dobro, a je še kaj posebnega okoli Marije? Kaj vidite naslikano na teh malih krogih?«
Ugibali so, prepoznali na sliki prizore iz Jezusovega življenja, šteli kroge – in končno se je
Miha spomnil:
»Saj to je rožni venec – za vsak del rožnega venca je pet slikic: najprej za veseli del, potem
žalostni, na koncu pa je častitljivi del.«
»Samo to pa ni več prav, ker ima rožni venec še en del, svetli del,« je hitro dodala Minka.
Župnik je oba pohvalil in otroke vprašal, ali doma kdaj molijo rožni venec. Nekateri so povedali, da molijo včasih vsi, včasih z babico – da pa jim je ta molitev strašno dolgočasna. Tako
se ponavlja, da je samo za uspavanje.
Župnik ni bil presenečen, saj je vedel, da pri rožnem vencu otroci težko vzdržijo. Vesel je
bil, da se je oglasil Miha:
»Pri nas pa ni nikoli dolgočasno. Vedno se zraven kaj pogovorimo, vsak od nas pove, za kaj ali
za koga tisti dan molimo - potem pa res veš, zakaj moliš in se pogovarjaš z Bogom. Pa pri nas
moli vsak nekaj zdravamarij, zdaj zna moliti tudi že naša najmanjša sestrica Urška.
»Pa celi rožni venec zmolite?« je zanimalo sošolca.
»Ne, včasih eno desetko, včasih več – če za kaj res močno prosimo ali se zahvalimo. Naš ati
pravi, da se moramo vsak dan zahvaljevati, in to vsi radi delamo,« je še dodal Miha.
Po: M. Strašek Januš
Župnija Lucija - Portorož; Cvetna pot 4; tel: 6746700, mobi: 040 207 509; e-naslov: zupnija.lucija-portoroz@
rkc.si, spletna stran: http://zupnije.rkc.si/lucija-portoroz;odg. župnik Janez Kavčič; tisk: Bori, Izola.
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Dobri Bog, hvala ti,
ker si nas poklical v
življenje in nam dal
različne darove in
sposobnosti.
Hotel si, da smo med
seboj povezani in drug
drugemu v oporo.
Pomagaj mladim,
staršem in vzgojiteljem
odkriti ter sprejeti dar
in poklic, ki si ga položil
človeku v srce.
S svojo milostjo
utrjuj v nas voljo in
spoštovanje do
izbranega poklica, da
ga bomo
opravljali z veseljem,
vestno in požrtvovalno.
Daj, da bomo v svojem
poklicu tvoji skrbni in
odgovorni
sodelavci; naj
spoštujemo in cenimo
vsako delo, službo in
poklic.
V svoji ljubezni povrni
vsem, ki nam v svojem
poklicu kaj dobrega
storijo.
Marija Odrešenikova in
naša Mati, prosi za nas!

27.NAVADNA NEDELJA
3. oktober - 10. oktober 2010

VERA IN DEJANJA

Apostoli so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa jim je dejal:
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno,...
...tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo
ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki
smo; naredili smo,
kar smo bili dolžni narediti.‹«
(Lk17,5-6;10)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 17,5-10)

Če bi kdo naredil popis reči, za katere naši verniki navadno molijo, bi bilo gotovo na
prvem mestu zdravje, potem sreča pri delu, uspeh v šoli in drugo.
Apostoli nam dajejo drugačen zgled. Jezusa prosijo: »Pomnoži nam vero!« Ni si dal
dvakrat reči. Toda o veri jim je spregovoril z besedami, ki jih niso pričakovali. Dejal je,
da bi morala biti njihova vera tako močna, da bi bila sposobna zapovedati murvi, naj
se vrže v morje , in ta bi jih ubogala.
Ni zapisano, da bi Jezus sam storil tak čudež. Kolikor vemo, ga ni storil tudi noben
apostol in pozneje noben svetnik. Čemu le? To bi bila le paša za oči in hrana za radovednost. Evangelij pa je naravnan na duhovnost, zato ima tudi Jezusova primera
duhovni pomen. Reči hoče, da mora biti vera zmožna dejanj, ki presegajo človeške
sposobnosti. Takih dejanj pa v življenjepisih svetnikov ne manjka.
Molčati, ko si prepričan, da se ti godi krivica; ne se delati mučenca, ko te zapostavljajo; odpuščati zaradi vere v Jezusa – je večje junaštvo in dokaz globlje duhovnosti,
za naše medsebojne odnose pa večjega pomena kot prestavljati drevesa v morje.
Dobro delo, ki zanj nisi prejel ne zahvale, ne plačila, ne čustvenega zadoščenja,
temveč si ga storil iz čiste vere – ali ni več vredno, kot v vodo vrženo drevo?
Dajati »za Božji lon«, ko ni pričakovati, da ti bo vrnjeno, ampak se zanesti na Božjo
računico, pomeni močnejšo vero kot premikati gore in prestavljati drevesa.
Kjer bo Bog našel takšno vero, bo prevzel skrb tudi za zdravje, delo, šolo in vse drugo.
Ne gre pa le za to. Samo takšna vera pričuje za Boga. Vse drugo je »daj-dam«.
Po: p. F. Cerarju

Vabilo na lokalne volitve 2010

Člani Slovenske škofovske konference (SŠK) želimo pred bližnjimi volitvami županov in članov občinskih svetov poudariti, da so volitve pomembno dejanje državljanov, ko odločamo o lastni prihodnosti in o prihodnosti
našega naroda. Udeležba na volitvah ter odgovorna in premišljena izbira
kandidatov je moralna dolžnost, ki izvira iz soodgovornosti za naše skupno
dobro.
Slovenski škofje spodbujamo, naj se državljani volitev udeležijo in volijo
preudarno. Vsak volilni glas je enako pomemben in enako potreben, zato volitev ne smemo lahkomiselno opustiti. Kdor se svobodnih in demokratičnih
volitev udeleži, ravna odgovorno in s tem posredno vpliva na vodenje lokalne
skupnosti, ki ji pripada. Drugi vatikanski cerkveni zbor jasno naroča: »Vsi
državljani naj se torej zavedajo pravice, ki je hkrati dolžnost, da uporabijo
pri volitvah svojo svobodo v prid skupne blaginje.« (CS 75,1)(1)
Krajevne volitve županov in občinskih svétnikov so pomembne, saj gre za
prihodnost naših krajev in občin, kjer so nam prihodnje naloge in zahteve
županske službe ter vloge občinskega sveta najbolj blizu in znane. Z glasovanjem za poštene ter sposobne kandidatke in kandidate odpiramo nove
možnosti resničnega napredka našega kraja in občine. Tokratna izbira je
lažja, ker kandidate poznamo in vemo, komu smemo in moremo zaupati.
Še vedno so na mestu besede blaženega Antona Martina Slomška, ki jih je
zapisal leta 1861: »Odprite oči, oglejte si in dobro premislite, koga boste volili. Izvolite si može (ali žene) po Božji volji, modre in pravične. Ne izbirajte
jih po njihovih sladkih obljubah, zakaj kdor preveliko obeta, malo izpolni.
Izberite si jih po njihovih dosedanjih delih, kako so do sedaj ravnali«

in dobrega storili.« Tukaj velja tudi Kristusova beseda: »Po njih sadovih
jih boste spoznali.« (Mt 7,20) »Še enkrat vam rečem: volite modro, izvolíte
dobro; kakor si boste sami postlali, boste ležali.
msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

OBVESTILA

• PRAZNIK POTRDITVE V VERI za 6 mladih iz naše župnije: Atelšek Žan,
Čendak Domen in Voranc, Batistič Milena, Kqira Martin, in Hubelič Orbanič
Matej je danes ob 11.00 v Bertokih. Molimo zanje!
• OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA Molitev rožnega venca je spletanje
venca Nebeški Materi Mariji. Vsak kdor iz ljubezni in zaupanjem do Nje in
Jezusa, izgovarja molitev, je gotovo uslišan. V tem mesecu se še na poseben način zatekajmo k Njej po pomoč. V družini vsaj desetko, v župniji pa
vsak dan pol ure pred sv. mašo. Lepo povabljeni k skupni molitvi rožnega
venca.
• PRAZNIK ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE je v četrtek 7. oktobra. Sv.
maši v Luciji ob 10.00 in v Portorožu ob 18.00. Obakrat bomo uro pred sv.
mašo pred Najsvetejšim molili rožni venec. Zunanjo slovesnost bomo obhajali v nedeljo 10. oktobra. Nanj se bomo pripravili s 24 urnim češčenjem
Najsvetejšega. Češčenje bomo začeli v soboto 9. septembra po večerni sv.
maši in ga zaključili v nedeljo 10. septembra z večerno sv. mašo. V avli cerkve
je pripravljen razpored češčenja za skupine. Kjer pa je še prosto, se vpišite,
da bo tako ob Jezusu vedno nekdo. Slovesnost v nedeljo zvečer ob 18.00 bo
vodil g. Boris Čobanov. Po sv. maši bo procesija z lučkami, blagoslov rožnih
vencev in litanije Mater Božje. Po končani slovesnosti je pogostitev, zato ste
naprošeni, da pripravite kaj dobrega in tekočega. Hvala za sodelovanje.
• TEDEN ZA ŽIVLJENJE od 3. do 10. oktobra. V tem tednu bodo na različnih
krajih bioetična predavanja. Po Radiu Ognjišče bo vsak dan kratek pogovor. Na spletni strani Gibanja www.gibanjezazivljenje.si bodo objavljena
razmišljenja ob Besedi življenja.
• BESEDA ŽIVLJENJA je v ponedeljek 4. oktobra po sv. maši v Luciji ob 19.30
in Portorožu v sredo 6. oktobra po večerni sv. maši ob 18.30. Vabljeni.
• LITURGIČNA KOMISIJA ŽPS vabljena na skupno srečanje, ki bo v torek 5.
oktobra ob 18.30 v Portorožu.
• ŠKOFIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV je v soboto 9. oktobra ob 9.30 v
Budanjah. Odhod iz Portoroža je ob 7.15.
• SV. MAŠA NA LUCANU je v soboto 9. oktobra ob 17.00 pri kapelici Marije
Rože Skrivnosti. Vabljeni!
• DOBRODELNOST IN SOLIDARNOST Poplave, ki so prizadele ljudi v Sloveniji, so test naše dobrote in solidarnosti. Vaš dar bo tistim droben in svetel
žarek, ki prinaša upanje. Položnice za vaš dar so zraven oznanil.
Vprašanje za veroučence iz nedeljskega evangelija:
Kaj so rekli apostoli Gospodu?

