GODOVI IN SVETE MAŠE
N.31.10. 31.NAVADNA Lucija:

NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:
Lucija:
P. 01.11. VSI SVETI
Portorož:

8.30 Baruca Jože in Brec

10.00 Brus Anica, Jože, Frančiška
11.00 za župniji
18.00 Mahne Alen
10.00 Dajčer Marija
11.00 Maglica Anton

pokopališče: 15.00 za vse pokojne župljane

Lucija:
10.00 po namenu sv.Očeta
T. 02.11. Spomin vseh
pokopališče:
15.00
vernih rajnih
za duše v vicah
Portorož:
18.00 Svetičič, Škvor in Polajnar
S. 03.11. Viktorin Ptujski Lucija: ni maše za zdravje
Portorož:
18.00 Rusjan Albert
19.00 za duhovne poklice
Č. 04.11. Karel Boromejski Lucija:
Drugod:
Merljak
P. 05.11. Zaharija in
Portorož:
18.00 Sviler Olivera
19.00 za duše v vicah (H)
Elizabeta Lucija:
Portorož:
18.00 za zdravje
S. 06.11. Lenart
dom ostarelih-Lucija: 16.00 za zdravje
8.30 DelBen
N. 07.11. 32.NAVADNA Lucija:
Stepančič, Makorič,Trampuš
Lucija:
10.00
NEDELJA
Portorož:
11.00 za župniji
Portorož:
18.00 Logar in Peternel

1. november - PRAZNIK VSEH SVETIH: Množica v nebesih

V skrivnostno resničnost nebes nas uvaja Božja beseda ob prazniku vseh svetih.
Knjiga Razodetja govori o »veliki množici, ki je nihče ne bi mogel prešteti«. Bogoslužje
nas s tem berilom hoče spomniti na mnoge bolj ali manj znane ljudi, s katerimi smo
morda dolga leta skupaj živeli, pa se nam njihovo življenje ni zdelo nič posebnega in
niso bili za nikogar pomembni. Med njimi so ljudje, ki so v zemeljskem življenju nosili na
svojih čelih in svojih srcih znamenje Jezusovega križa, čeprav mi tega nismo nikoli opazili. Ti ljudje so bili kakor mi obteženi s slabostmi in krhkostjo, morda tudi z grehi, vendar
so pogumno in iskreno priznavali, da niso sposobni živeti kot svetniki. Zato so ponoči
in podnevi klicali Gospoda in ga prosili, naj jih on posveti. Trudili so se za življenje po
veri, ljubili so bližnje in bili do njih usmiljeni, ker so računali s tem, da jih bo Bog sodil po
delih ljubezni, po veri in po usmiljenju. V tej neskončni množici so ljudje, ki so v svojem
zemeljskem življenju storili veliko dobrega, brez iskanja priznanj in pohval, brez napuha,
brez obsojanja drugih, ampak so molili, čeprav so se sami počutili obtežene z lastnimi
grehi.
Cerkev, občestvo kristjanov, je že na zemlji svet narod, občestvo svetih, ker nam je
grehe milostno odpustil Jezus. Še več, s svojo krvjo je opral naša oblačila, da so postala popolnoma svetla. Sveti smo torej zaradi Jezusove ljubezni do nas, ne pa po nas
samih. On nam namreč daje moč, da lahko v vseh življenjskih okoliščinah dvigamo svoj
pogled k nebesom.
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.

letnik XXXIII.
številka 44.
NAMEN APOSTOLATA
MOLITVE ZA MESEC
NOVEMBER

31.NAV., ŽEGNANJSKA NEDELJA
31. oktober - 7. november 2010

REŠITEV IZGUBLJENIH

SPLOŠNI
Da bi žrtve mamil in
vseh drugih oblik
zasvojenosti ob
podpori krščanske
skupnosti našle v moči
Boga Odrešenika
sposobnost za
korenito spremembo
svojega življenja.
MISIJONSKI
Da bi Cerkve v latinski
Ameriki nadaljevale
misijon po vsej celini,
ki so ga predlagali
njihovi škofje, in ga
vključile v vesoljno
misijonsko nalogo
Božjega ljudstva.

Zahej pa je vstal in rekel Gospodu:

»Gospod, glej, polovico svojega premoženja
SLOVENSKI
dam ubogim, in če sem koga
Da bi se
v čem prevaral, mu povrnem četverno.«
znanstveniki dokopali
Jezus pa mu je rekel:
do prepričanja, da
»Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker
se vera in znanost ne
je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je
izključujeta, marveč
da se dopolnjujeta. namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«
(Lk 19,7-10)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 19, 1-10)
“Danes je tej hiši prišlo zveličanje ...”
Prizora Jezusovega srečanja s cestninarjem Zahejem v Jerihi si ni težko
predstaviti, saj je ves zasnovan na “gledanju”. Zahej si je želel Jezusa videti. Ker pa je bil majhne postave, se je moral povzpeti na divjo smokvo, da
je preko glav množice mogel Jezusa videti. Toda tam ga je zadel Jezusov
pogled z nasprotne smeri. Ne tisti pogled mrmrajoče množice, ki je videla v
njem le navadnega malopridneža, neprijetnega cestninarja in izterjevalca v
prid sovražnih Rimljanov. Zadel ga je Jezusov, nenavaden pogled; namreč
pogled, ki razgrinja figovo listje, za katerim bi se človek utegnil skriti; pogled,
ki prodira skozi lupino zunanjosti v samo globino srca. V tej, za množico nepristopni globini Jezus odkriva nekaj drugega: drugačnega, pravega Zaheja.
Le Jezusov odrešujoči pogled je zares takšen, da odkrije v Zaheju to, kar je v
njem najboljšega. Ob tem pogledu se je v Zaheju nekaj spremenilo. Radovednost videti Jezusa ga je pripeljala do enkratnega srečanja: do srečanja pogledov. Zahej je pogled sprejel in Jezus je postal gost v njegovi hiši.“In stopil je
hitro dol in ga z veseljem sprejel” (v. 5). Kaj pomeni verovati?
Verovati pomeni, poistiti se z božjim pogledom; gledati nase in na življenje z
Gospodovimi očmi. Zahej je v tem trenutku začel gledati nase in na svet okrog
sebe z Jezusovimi
očmi. Nič več ni vase zagledan: “Glej, Gospod, polovico svojega imetja
dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, povrnem četverno (v.
8). Stvari, ki si jih je prej prilaščal, sedaj podarja bližnjemu. Ljudje zanj niso
več sredstva za izkoriščanje. Materialnih dobrin ne gleda več kot plen ali kot
predmete za grabljenje..., marveč so mu znamenja, zakramenti bratskega
sožitja in prijateljstva. Prej je bil zaradi sebičnega gledanja na svet okrog sebe
izločen iz skupnosti. Zdaj pa postaja človek srečanja.
Vse to pa zaradi tega, ker ga je Nekdo srečal s svojim odrešujočim pogledom;
ker ga je Nekdo izvabil iz smokvinega opazovalnega gnezda in postavil v
sredo med množico ljudi. “Danes je tej hiši prišlo zveličanje.”
Barvito živi opis srečanja Jezus-Zahej predstavlja konkreten primer globokega spreobrnjenja; korenite preobrazbe srca in delovanja; spreobrnjenja, ki
najprej prinaša v človeka radost izpolnitve prirojenega hrepenenja po Bogu;
tisto izpolnitev, po kateri se tudi v družbi uveljavljajo odrešujoči odnosi vzajemnosti in solidarnosti.
Vsakdo izmed nas nosi v sebi Zaheja, hrepenenje po izpolnitvi in odrešenju.
Pa tudi klici množice se hkrati oglašajo v vsakem izmed nas: množice, ki
nam brani, da bi izstopili iz svoje ujetosti; množice, ki nas poriva nazaj v našo
izgubljenost in nam ne da, da bi se dobro, ki je v nas, stopilo z Jezusovim
pogledom.
Slovenski književnik France Vodnik je v pesmi Borivec z Bogom izpovedal
glas Zaheja, ko je dejal: “Moj Bog, katerikoli kraj obiščem, na vseh cestah le
Tebe iščem, v samotah truden k Tebi vpijem, da me v bolestih utešiš, odrešiš.”
Toda hkrati opaža v sebi uporniški glas: “Še trepetam, zrušen od prošenj in
solza, v dobroti majhen ves se k meni sklanjaš Ti, neskončni Bog - glej, že se
v meni prebudil je upornik in noče usmiljenja in noče tolažbe več!”
Človek in Bog. “Dve nerešljivi uganki si gledata v oči. Včasih tudi v skrivnostni
borbi. Toda ne! Današnji evangelij nam ne govori o brezimnem človeku in o
neznanem Bogu, marveč o Zaheju in Jezusu: o zemljanu Zaheju in o Sinu
človekovem, ki je prišel iskat in zveličat, kar je izgubljeno. Zahej ga je z veseljem sprejel.
(Lojze Bratina)

OBVESTILA

• VSI SVETI - praznik vseh naših dragih, ki so umrli za ta svet in se
rodili za večnost in živijo pri Bogu, slavimo v ponedeljek 1. novembra. Svete maše: Lucija ob 10.00, Portorož ob 11.00 in pokopališče
Piran ob 15.00. Ta praznik ni dan mrtvih, temveč živih, zato je praznik
upanja in veselja, da bomo tudi mi nekoč pridruženi množici svetih,
ki uživajo večno srečo. Popoldne ob 14.30 je na pokopališču v Piranu
molitev rožnega venca, nato sv. maša, ki jo vodi škof Jurij, po njej je
molitev za rajne in blagoslov grobov.
• SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH obhajamo v torek 2. novembra. Ta
dan še na poseben način molimo za vse tiste svojce, ki še potrebujejo
naših molitev. Ta dan lahko duhovnik opravi tri svete maše: v Luciji
ob 10.00, na pokopališču v Piranu ob 15.00 in Portorož ob 18.00. Radi
molimo za vse verne duše in darujmo sv. maše za rešitev njihovih duš.
Bog je usmiljen, zato sodelujmo tudi mi z Njim.
• POPOLNI ODPUSTEK ZA RAJNE Cerkev v tednu pred in po prazniku
Vseh svetih podeljuje milosti, ki jih lahko darujemo za svojce, kot
rešitev iz vic. Zato lahko daruje popolni odpustek - odpravo kazni ali
očiščevanja dušam, vsak, ki opravi sv. spoved, prejme sv. obhajilo,
moli po namenu sv. očeta (Vero, Očenaš, Zdravomarijo in Slavaočetu)
ter obišče grobove svojcev za katere daruje.
• BRALCI IN BOGOSLUŽNI SODELAVCI imajo skupno srečanje v torek
2. novembra ob 18.30 v Portorožu. Srečanje bo namenjeno predvsem
poenotenju branja in lepoti bogoslužja. Vabljeni tako tisti, ki že sodelujete, pa tudi novi bralci.
• V SREDO 3.11. ni jutranje sv. maše v Luciji.
• PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA sta v tem tednu; 5. in 6. november.
Srci Jezusa in Marije žarita od ljubezni in v to ljubezen želita sprejeti vse ljudi, zato vabljeni k molitvi za spreobrnjenje grešnikov. Obisk
bolnih in ostarelih po domovih je v petek dopoldne. Sv. maša v Domu
starejših v Luciji je v soboto ob 16.00.
• ZAHVALNA NEDELJA je prihodnja 7. novembra. Pri sv. mašah se
Bogu zahvaljujemo za vse sadove zemlje in druge dobrine. Nabirka
pri sv. mašah je namenjena škofiji.
• SREČANJE KATEHETSKEGA ZBORA je v nedeljo 7. novembra ob
18.45 v Portorožu. Vabljeni.
• ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je vsak četrtek uro pred sv. mašo v Luciji (od 18.00 do 19.00); v Portorožu vsako soboto po večerni sv. maši
(18.30 do 19.30). Vabljeni k živemu Jezusu, ki nas v podobi kruha čaka,
da olajša naša bremena in nas napolni s tistim mirom, ki ga svet ne
more dati.
Vprašanje za veroučence iz nedeljskega evangelija:
Kaj je Zahej rekel Gospodu?

