GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 12.09. 24.NAVADNA Lucija:

NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:
P. 13.09. Janez Zlatousti Lucija:
Drugod:
Portorož:
Povišanje
sv.
Križa
T. 14.09.
Drugod:
Lucija:
S. 15.09. Žalostna Mati
Božja Portorož:
Lucija:
Č.16.09. Kornelij
Drugod:
P. 17.09. Robert Bellarmino Portorož:
Lucija:
S.18.09. Jožef Kupertinski Portorož:
Drugod:
N.19.09. 25.NAVADNA Lucija:
NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:

8.30 za župniji

10.00 Deučman Adela
11.00 Živec Biserka
18.00 Pegan Dominik
19.00 Školaris Franc

za duše v vicah

18.00 Valič Mario

po namenu

8.00 Vidovič Janez
18.00 Zorič in Crnkovič
19.00 Juratovec Mihael
za duše v vicah
18.00 Alič Karel
19.00 Jevševar Justi
18.00 Lovrič Anto

Šemrl Ljudmila

8.30 Dessardo Luigi e Pierina
10.00 Vesnaver Mirella
11.00 za župniji
18.00 Recek Anica

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;3-5let),
vpis v SOBOTO, 25.9. ob 16.00, vodi ga.Marijana.

TEČAJ ALFA - začetek v petek, 1.oktobra ob 19.30

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 37.

Z VDANO
LJUBEZNIJO

24.NAVADNA NEDELJA
12. september - 19. september 2010

VESELJE V NEBESIH

Dotikaš se me,
o Gospod
s svojo blago roko.
Jaz pa tavam
v trenutkih brezčasja
in se borim
…
da sprejmem
z vdano ljubeznijo
načrt, ki ga imaš
pripravljenega za me.
Vselej sem Tvoja, o Gospod.
Moja duša
naj Te poveličuje,
ljubko,
s krhko neminljivostjo
…
Izročam se Ti
v svoji majhnosti,
da Te ljubim
v malih križih dneva.
»Katera žena, ki ima deset drahem,
če izgubi eno, ne prižge svetilke in
Moja misel je Tvoja misel.
ne pomete hiše ter skrbno ne išče,
V zahvaljevanju
dokler je ne najde?
počiva mi srce,
In
ko
jo
najde,
skliče prijateljice in sosede ter
molitev tke mi
pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem
lepoto dni
drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam:
…
Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov
vselej za Te.
nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
(Klara Jasna)
(Lk 15,8-10)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 15,1-32)
DRAHMA IZGUBLJENA V MOJI HIŠI
Žena, ki jo predstavlja evangelijski odlomek 24. navadne nedelje, se je znašla v položaju,
ki je večkrat podoben tudi našemu. Izgubila je drahmo. In s to drahmo je izgubila samo
sebe. Deset je podoba za celovitost. Žena je s svojo celovitostjo izgubila svoje središče.
Zaradi velikih skrbi in težav smo mi izpred oči pogosto izbili svoje srce. Počnemo sicer veliko stvari, tudi veliko pobožnega, a izgubili smo okvir, ki to raznolikost našega življenja drži
skupaj. Molimo in se udeležujemo bogoslužja. A ne živimo v svojem središču, ne živimo v
svojih srcih. Z nepazljivostjo svojega življenja smo – kot pravi Gregor iz Nise – izgubili svoj
pravi jaz. In tako nas Jezus vzpodbuja, naj se odpravimo iskat Božjo podobo v sebi. Pri
tem moramo najprej prižgati svetilko. Pogledati moramo v klet svoje duše, v njene temine,
v vse nezavedno in potlačeno moramo podržati luč svojega zavedanja. Pomesti moramo
hišo. V njej se je zbralo zelo veliko prahu in umazanije in prekrilo prvotno Božjo podobo v
nas. Ali pa smo na drahmo postavili kak kos pohištva, ki smo ga toliko postavili v svoji hiši,
ali katero od številnih dejavnosti, ki so nam tako pomembne.
Čas je, da svojo hišo pometemo scela, da se lahko Bog naseli vanjo in biva v vseh njenih
prostorih. Tako bo on sam našel drahmo, ki je skrita v nas.
Odkrit pogovor z Bogom, za katerega si je vredno vzeti čas, nam lahko resnično pomaga,
da bo Bog sam začel razsvetljevati hišo in bivati v njej s svojo ljubeznijo in usmiljenjem. In
da bi tam resnično bival, vam od srca želim.
( Po: A. Grünu)

Povišanje Svetega križa

Skoraj 300 let je bil Gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral
biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli križ.
Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati
cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali
kakor navadno pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta
bili med seboj povezani, sta bili posvečeni 13. septembra
335. V veličastni cerkvi Božjega groba (Svetega križa) so
naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so
vsako leto na ta dan praznovali „povišanje svetega križa“. Tako je posvečenje
dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za
najstarejši praznik v čast svetemu križu.
Praznik nas spodbuja, naj z živo vero častimo podobo križa, veliko znamenje
krščanstva. Na križu je trpel sam Božji Sin Jezus Kristus. Na njem je umrl On,
ki ga je Bog dal za nas vse, ki je vstal od mrtvih in sedaj pri Očetu prosi za nas.
Praznik nas spominja, da je Božja Ljubezen tako velika in močna, da je izničila
lastnega Sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen
vedno, združena z žrtvijo. Ljubezni je lastno, da se žrtvuje, da trpi, da se izniči.
Praznik povišanja svetega križa nas vabi, naj bi se radi ozirali na križ, saj nam
bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. Križ nam govori, da je na
začetku vsega ljubezen.Govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ
nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v
življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest Jezusove besede:„Če hoče kdo priti
za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč
hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo
našel“ (Mt 16, 24-25).
( Vir: France Oražem; Leto Kristusove skrivnosti 95 - 96)

OBVESTILA
• VEROUČNO LETO smo začeli po urniku, ki je objavljen. 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.
• KATEHETI imamo svoje redno srečanje danes zvečer po večerni sv. maši
ob 19.00 v Portorožu. Vabljeni!
• MOLITEV ZA SVETOST DUHOVNIKOV IN GRADNJO NOVE CERKVE
pred izpostavljenim Najsvetejšim je v ponedeljek 13. septembra od 18.00
ure dalje v Lucijski cerkvi. Vabljeni!
• PASTORALNI TEČAJ in novo pastoralno leto 2010/11 bo letos nosil naslov:
“Nosite bremena drug drugemu.” V tem letu si bomo še na poseben način
prizadevali za dobrodelnost in solidarnost. Pastoralni tečaj je v torek 14.
septembra od 9.00 do 13.00 na Mirenskem gradu pri Gorici.
• VSESLOVENSKO SREČANJE MLADIH V STIČNI je v soboto 18. septembra
. Prijave sprejemamo do srede 15. septembra. Ob prijavi plačaš tudi avtobus 15 €. Geslo srečanja: “Ozrl se je vame in me vzljubil.” Vabljeni mladi!
• KATEHETSKO NEDELJO obhajamo prihodnjo nedeljo 19. septembra pri
sv. maši ob 11.00 v Portorožu. Pri tej sv. maši bo predstavitev tečaja Alfa,
prosili in molili bomo za blagoslov veroučnega in šolskega leta. Vabljeni
vsi veroučenci in njihovi starši. “Prazno je delo brez sreče z nebes.” pravi bl.
Slomšek.
• PIKNIK IN DRUŽABNO SREČANJE bo v nedeljo 19. septembra popoldne na Krogu nad Sečovljami. Začnemo ob 14.00. Jedača je poskrbljena.
Naprošeni ste, da prinesete kaj sladkega in pijačo. Prisrčno povabljeni!
• ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v Luciji vsak četrtek od 18.00 ure dalje in
v Portorožu vsako soboto po večerni sv. maši od 18.30 do 19.30. Vabljeni k
živemu Jezusu s prošnjo za obnovitev naših družin in Cerkve.
• PAKISTAN - polava uničuje - dobrota rešuje. Pri izhodu iz cerkve dobite
posebne liste, na katerih piše Pakistan. Misijonsko središče vabi, da odprete
srce in lajšate gorje ljudi v Pakistanu.
• KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA - izvaja programe za versko
izobraževanje in celostno oblikovanje oznanjevalcev. V tem letu je možnost
tudi biblična smer v Vipavi. Informativni dan je v soboto 25. septembra ob
16.00 katehetska smer, ob 17.00 biblična smer v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi. Začetek za 1. letnik je v soboto 9. oktobra v Postojni. Informacije daje s. Tatjana Car na tel. 031 679 764 ali e-pošta: tatjana.car@rkc.si.
Vprašanje za veroučence iz nedeljskega evangelija:
Zaradi česa bo veselje med Božjimi angeli v nebesih?

