GODOVI IN SVETE MAŠE
N.22.08. 21.NAVADNA Lucija
NEDELJA Portorož:

9.00 Vodlan Ludvik
10.00 Čeligo Marija in Valentin
20.00 za župniji
19.00 Marfan

Portorož:
Lucija:
po namenu
Drugod:
Portorož:
20.00 Milan Čačko
T. 24.08. Natanael
v čast Svetemu Duhu
Drugod:
Lucija:
ni maše
S. 25.08. Ludvik IX.
Portorož:
20.00 Pribac Ruža in Toni
Č.26.08. Tarzicij
Lucija:
19.00 Rojc-Bangiev Jožica
Drugod:
Omahen Vinko
P. 27.08. Monika
Lucija:
19.00 Rondič Alfonz in Nela
Portorož:
20.00 v čast Svetemu Duhu
Portorož:
20.00 Škvor Rudolf
S.28.08. Avguštin
Drugod:
po namenu
9.00 Hribar Ivan in Janez
N.29.08. 22.NAVADNA Lucija:
NEDELJA Portorož: 10.00 Vidmar Marjan,Zofija in Jernej
Portorož:
20.00 za župniji
Lucija:
19.00 Čuk Albina
P. 30.08. Feliks
Drugod:
Kodarin Anton
T. 31.08. Rajmund Nonat Portorož: 20.00 Vincelj Graziela
po namenu - T
Drugod:
Lucija:
8.00 za ozdravitev druž. debla
S. 01.09. Egidij
Portorož:
18.00 Merljak
Č.02.09. Janez Postivec
Lucija:
19.00 za duhovne poklice
Merkovič Liza in Ivan
Drugod:
P. 03.09. Gregor I.Veliki Lucija:
19.00 Jevševar Berta in Uršula
prvi petek Portorož:
18.00 Iglič Jožefa
S.04.09. Rozalija
Portorož:
18.00 v čast MB in priprošnjo (Š)
prva sobota Dom ostarelih - Lucija: 10.00Dilberovič Kata, Ivan, Magda

P. 23.08. Roza iz Lime

N.05.09. 23.NAVADNA Lucija:
8.30 v čast sv.Riti
10.00 v zahvalo bl.A.M.Slomšku
NEDELJA Lucija:
Portorož: 11.00 za župniji
Portorož: 18.00 Orlič Marija

Lepo živeti ni nič drugega kakor ljubiti Boga z vsem srcem,
z vso dušo in vsem mišljenjem. Stvar zmernosti je,
da ohranimo za Boga celotno ljubezen, ki je ne zlomijo prav
nikakršne težave, kar je stvar srčnosti; takšno ljubezen, ki služi samo
Njemu, kar je stvar pravičnosti, in ki v razločevanju vseh reči
skrbno bedi, da se ne bi sčasoma prikradli zvijača in laž,
kar je naloga razumnosti. (sv. Avguštin)

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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NAMEN APOSTOLATA
MOLITVE ZA MESEC
SEPTEMBER

21. NAVADNA NEDELJA
22. avgust - 5. september 2010

OZKA VRATA

SPOLOŠNI
Da bi v manj razvitih
predelih sveta
oznanjevanje Božje
besede prenovilo
človeška srca in ljudi
spodbudilo k delu
za resnični družbeni
napredek.
MISIJONSKI
Da bi odprli srca za
ljubezen in odpravili
tolike vojne in spore,
ki še vedno mažejo
naš svet s krvjo.
SLOVENSKI
Ko je učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi
Da bi bil sad
mesta in vasi. Tedaj mu je nekdo rekel:
srečanja mladih v »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
Stični odločitev,
»Prizadevajte si,
da bodo hodili
da vstopite skozi ozka vrata,
skozi življenje z
kajti povem vam:
Jezusom in
Veliko jih bo želelo vstopiti,
Marijo.
pa ne bodo mogli.«
(Lk 13,22-24)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 13, 22-30)

Bazilika Gospodovega rojstva v Betlehemu je mogočna stavba, zgrajena leta 325.
Človek bi pričakoval na pročelju mogočen portal z velikimi vrati, toda bazilika ima – ne
na pročelju, ampak ob strani – čisto nizka in ozka vrata, da se moraš pošteno skloniti,
če hočeš vstopiti v cerkev. To je spomin na turške čase, ko so vojaki v svetišča jahali
na konjih. Da bi takšne skrunitve preprečili, so kristjani glavna vrata zazidali ter prebili
zid za sedanja ozka vrata.
Ob teh vratih si lahko nazorno predstavljamo Jezusovo opozorilo iz današnjega evangelija: “Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata …” S tem hoče Jezus povedati,
da naj si srca ne otežujemo s preveliko navezanostjo na stvari tega sveta. Mnogi
živijo samo za to, da bi čim več nabrali in nagrabili. Stvari tega sveta so kakor prtljaga, ki je ne moremo vzeti s seboj čez “mejo” smrti. Več ko imaš, več moraš pustiti
na tej strani. Božja dekla smrt ima neizprosno carino! Biti moramo notranje bogati.
Bogastvo, ki bo šlo z nami čez zadnji prag, so dobra dela, ki smo jih naredili v življenju
z darovi, ki nam jih je Bog naklanjal.
Druga stvar, ki jo ima Jezus v mislih, ko govori o ozkih vratih, pa je: v življenju se
moramo znati “obtesavati” s premagovanjem in potrpljenjem. To misel razlaga in
dopolnjuje drugo berilo, kjer je jasno povedano, da Bog svoje ljubljence vzgaja v šoli
trpljenja. Tu se izkaže, iz kakšnega “materiala” je kdo: ali se pod kladivom trpljenja in
preizkušnje stre in zdrobi ali ga to kladivo oblikuje v umetnino.
Tretji in najpomembnejši smisel podobe ozkih vrat pa je: v Božje kraljestvo lahko
pridejo samo ljudje z otroškim srcem. Kakor se moraš narediti čisto majhnega, če
hočeš skozi nizka in ozka vrata vstopiti v betlehemsko baziliko, tako se moraš narediti čisto majhnega tudi pred Bogom. Takšen moraš biti, kadar se z njim pogovarjaš na
samem in tudi kadar ga častiš v svetišču skupaj z brati in sestrami. Saj vam zvenijo
v ušesih besede, ki jih je izrekel Jezus ob koncu svoje poučne zgodbe o farizeju in
cestninarju, ki sta šla v tempelj molit? Prvi se je bahal in šopiril s svojo pravičnostjo in
zvestobo postavi, drugi pa se je ponižno trkal na prsi in prosil Boga, naj se ga usmili.
“Povem vam: ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo
ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.”
Ozka vrata so vrata po meri Božjih otrok. Tistih “malih”, ki z odprtim srcem sprejemajo
skrivnosti Božjega kraljestva, ki so zakrite “velikim” – modrim tega sveta. (S.Čuk)

URNIK VEROUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI
1. razred ČETRTEK
ob 16.45 gdč.Cilka in ga.Danica
2. razred PONEDELJEK ob 17.00 ga.Metka in gdč.Valentina
3. razred SREDA
ob 16.45 gdč.Cilka in ga.Metka
4. razred TOREK
ob 16.45 gdč.Cilka in ga.Danica
5. razred PONEDELJEK
ob 16.00 g.Janez in ga.Metka
6. razred SREDA
ob 15.30
ga. Slava
7. razred TOREK
ob 15.30 ga.Marijana
8. razred ČETRTEK
ob 15.30
g.Janez in gdč.Heidi
9. razred PONEDELJEK
ob 15.00 g.Janez in gdč.Heidi

OTROŠKI ZBOR TOREK in ČETRTEK ob 15.30 gdč.Cilka
SLOMŠKOVA KNJIŽNICA TOREK od 16.30 do 18.00 in
ob NEDELJAH po sv.Maši
MINISTRANTI - vsako 2. in 4.nedeljo ob 10.00
DRAMSKI KROŽEK ČETRTEK ob 18.00
BIRMANCI SOBOTA ob 20.00
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA (predšolski otroci;35let), vpis v SOBOTO, 25.9. ob 16.00, vodi ga.Marijana.

OBVESTILA

• POLETNI URNIK SVETIH MAŠ: se s sredo 1. septembrom spremeni na zimski: v Luciji med tednom ob 19.00, v nedeljo ob 8.30 v italjanskem jeziku ob
10.00 v slovenskem. V Portorožu v sredo 1. 9. ob 18.00, ob nedeljah 11.00 in
18.00. Glej razpored sv. maš in uro na zadnji strani!
• GOSTI MED NAMI v tem tednu so z nami mladi iz župnije Žiri. Želimo jim
dobro počutje in lepe počitnice.
• ZAČETEK VEROUČNEGA LETA je v ponedeljek 6. septembra po urniku, ki
je objavljen. V nedeljo 5. septembra ob 11.00 uri v Portorožu začenjamo s
sveto mašo naše šolsko in veroučno leto. Lepo povabljeni, tako otroci, kakor
starši, da prosimo blagoslova in varstva v novem šolskem letu.
• PRISPEVEK ZA VEROUK (učbenik, delovni zvezek, Mavrica ali Ognjišče ter
ostali pripomočki) znaša za prvega otroka 25 €, kdor ima knjigo 20 €, drugi
in tretji otrok vsak po 10 €. Cena je solidarnostna s tistimi, ki imajo Mavrico ali
Ognjišče kakor učni pripomoček.
• MAVRICA otroška revija - v vsak slovenski dom. Vabljeni k naročnini ob 40
letnici izhajanja. Cena je 29 €. Naročilnice so zunaj zraven tiska.
• PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA v mesecu septembru ponovno vabita k
češčenju Srca Jezusa in Marije. Priložnost za sv. spoved je vsak dan pol ure
pred sv. mašo. Obisk bolnih je v petek 3. 9. dopoldne. Sv. maša v Domu ostarelih v Luciji je v soboto 4. 9. ob 10.00.
• KATEHUMENA Tina Škabar iz Lucije bo v soboto 4. 9. ob 16.30 v Strunjanu
pri poroki prejela tudi zakramente uvajanja. Molimo za naše katehumene!
• MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA SVETI GORI je v soboto 11.
septembra . Naročen je avtobus, zato vabljeni, da se udeležite škofijskega
dne molitve za nove sodelavce v Gospodovem vinogradu.
• KARITAS - OTROCI NAS POTREBUJEJO pri izhodu iz cerkve so posebne
položnice, katere vzamete in darujete za otroke iz socialno šibkih družin, da
bo njihov korak v šolo vesel.
• ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v Luciji vsak četrtek od 18.00 ure dalje in v
Portorožu vsako soboto po večerni sv. maši ob 20.30 do 21.30. V soboto 4.
septembra od 18.30 do 19.30. Vabljeni k živemu Jezusu s prošnjo za obnoVprašanje za veroučence iz nedeljskega evangelija:
K čemu si moramo prizadevati?

