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KORISTI HOJE ZA JEZUSOM

Tvit papeža Frančiška:
Zaupajte Gospodu in potrudite se vstopiti v njegove
načrte, tako da sprejmete, da bo njegovo odrešenje moglo priti k nam po
drugačnih poteh, kot so tiste, ki bi jih pričakovali (28. 8. 2020).
Korenina vsakega duhovnega pogreška je v tem, da se imamo za
pravične. To pomeni pustiti pred hišo Boga, ki je edini pravičen (25. 8.).
Moliti pomeni dopustiti – brez hlimbe, brez izgovorov, brez opravičevanj
-, da nas Bog gleda od znotraj. Kajti od hudiča prihajata zamegljenost in
laž, od Boga pa luč in resnica (25. 8.).
Bog te ne ljubi, ker se dobro obnašaš; ljubi te in pika. Njegova
ljubezen je prezpogojna, ni odvisna od tebe. - Dio non ti ama
perché ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è
incondizionato, non dipende da te (22. 8.).
Med mnogimi stvarmi, ki minevajo, nas Gospod želi spomniti na
tisto, ki bo ostala za vedno: ljubezen. Kajti »Bog je ljubezen« (21. 8.).
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;
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070 311 575
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»Če hoče kdo
hoditi za menoj,
naj se odpove sebi
in vzame svoj križ
ter hodi
za menoj.«
(Mt 16, 21-27)

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Abrahamova molitev (5)
Ko beremo Prvo Mojzesovo knjigo, odkrijemo, kako je Abraham živel
molitev v stalni zvestobi Božji besedi. V Abrahamovem življenju vera
postane zgodovina. Abrahamov Bog postane »moj Bog«, Bog moje
osebne zgodovine, ki vodi moje korake, ki me ne zapušča; Bog mojih dni,
tovariš v mojih prigodah; Bog Previdnost. Ali imamo mi takšno izkušnjo
Boga, »mojega Boga«, Boga, ki me spremlja, Boga moje osebne
zgodovine, Boga, ki vodi moje korake, ki me ne zapušča, Boga vseh mojih
dni. »Abrahamova molitev se izraža najprej z dejanji: kot človek molka
postavi na vsakem odseku poti oltar Gospodu« (KKC, 2570). Abraham ne
zgradi templja, ampak po poti raztrosi kamne, ki spominjajo na mimohod
Boga. Presunljivega Boga, kakor takrat, ko ga obišče v podobi treh gostov
in ga s Saro skrbno sprejmeta ter mu sporočita rojstvo sina Izaka (glej 1
Mz 18,1-15). Abraham je takrat imel sto let, Sara pa okoli devetdeset.
Verovala sta in zaupala Bogu. In tako je Sara spočela v tisti starosti. To je
Bog Abrahama, naš Bog, ki nas spremlja. Tako Abraham postane domač z
Bogom, sposoben z Njim tudi razpravljati, a vedno zvest. Z Bogom govori
in razpravlja. Vse do največje preizkušnje, ko Bog od njega zahteva
žrtvovanje lastnega sina Izaka, ki ga je dobil v starosti, edinega dediča.
Tukaj Abraham živi vero kakor dramo, kakor slepo hojo skozi noč, pod
nebom, ki je tokrat brez zvezd. Velikokrat se zgodi tudi nam, da hodimo v
temi, a z vero. Bog sam bo ustavil Abramovo roko, že pripravljeno, da
udari, kajti videl je njegovo zares popolno razpoložljivost (glej 1 Mz 22,119). Pri Abrahamu se učimo moliti z vero: poslušati Gospoda, z njim
hoditi, se pogovarjati vse do razpravljanja. Ne bojmo se razpravljati z
Bogom, se razjeziti na Boga. Tudi to je oblika molitve, kajti samo otrok se
je sposoben razjeziti na Očeta in se zatem ponovno z njim srečati. Pri
Abrahamu se učimo moliti z vero, se pogovarjati in razpravljati, a vedno
pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo postaviti v prakso. Z Bogom se
učimo pogovarjati kot otrok s svojim očkom, ga poslušati, odgovarjati,
razpravljati. A pristno, kakor otrok z očkom. Tako nas Abraham uči moliti
(papež Frančišek, 3. 6. 2020)

OBVESTILA
 JESENSKI IN ZIMSKI URNIK SV. MAŠ se prične v torek 1. septembra. Glej zadnjo
stran Mostov!
 ZAČETEK VEROUČNEGA LETA je v ponedeljek 7. septembra po urniku, ki je
objavljen na prejšnji strani. V tem tednu je prilagajanje urnika obšolskim
dejavnostim. – Pridemo – že v nedeljo! - z novim navdušenjem in veseljem. Čaka
nas najboljši katehet: sam Jezus. Katehistinje in katehet so le njegovi pomočniki.
 LETOŠNJE VEROUČNO LETO – kot tudi šolsko leto - bo posebno, ker se bomo
držali predpisov (maske od 12. leta naprej, razkuževanje rok…), da se ubranimo
morebitni okužbi v času pandemije.
 DOBER VEČER, BOG DAJ. Koncert MePZ Sveta Lucija. Vabljeni v
soboto 5.9.2020 ob 20:00 v PKC Georgios Piran, kjer boste lahko
prisluhnili skladbam iz bogate zakladnice priredb slovenskih ljudskih
pesmi . Gost večera je Ženski pevski zbor Ivan Rijavec iz Črnega Vrha nad
Idriji z zborovodkinjo Katjo Bajec Felc.
 SKUPINA BESEDA ŽIVLJENJA v Portorožu v torek 1.9. po maši.
 STARŠI PRED KRSTOM OTROKA. V Portorožu je prvo od treh srečanj v torek 1. 9.
ob 20:00.
 TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE IN ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA
DUHOVNE POKLICE: 6. – 13. september. – v župnijah zaradi covida -19.
 ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM: dan molitve in žrtev za nove duhovne poklice,
posebno s češčenjem Najsvetejšega v Luciji ob 18:00.
 PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA v mesecu septembru nas ponovno vabita, da
skupaj z našimi birmanci delamo veliko devetdnevnico (9 prvih petkov) za
spreobrnjenje grešnikov in božji blagoslov. Priložnost za sv. spoved je vsak dan pol
ure pred sv. mašo. Obisk bolnih in ostarelih po domovih – in tudi v Centru starejših
občanov v Luciji - je v petek 4. 9. dopoldne.
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