GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 19.09. 25.NAVADNA Lucija:

NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:
P.20.09. Andrej Kim Taegon Lucija:
in drugi kor.muč. D r u g o d :
Portorož:
T. 21.09. Matej
Drugod:
Lucija:
S. 22.09. Florencij
Portorož:
Lucija:
Č.23.09. p. Pij iz
Pietrelcine D r u g o d :
Portorož:
P. 24.09. Anton Martin
Slomšek Lucija:
S.25.09. Sergij Radoneški Portorož:
Drugod:
N.26.09. 26.NAVADNA Lucija:
NEDELJA Lucija:
Portorož:
Portorož:
T E
MUČIJO RAZLIČNA
ŽIVLJENSKA
VPRAŠANJA, KOT
SO: ZAKAJ SPLOH
ŽIVIM? ČEMU IN
ZAKAJ JE TOLIKO
TRPLJENJA NA
SVETU?...
S E
PRI MAŠI
DOLGOCASIŠ
IN SPLOH NE VEŠ
KAJ TAM POČNEŠ?

8.30 Dessardo Luigi e Pierina

10.00 Vesnaver Mirella
11.00 za župniji
18.00 Recek Anica
19.00 Marica Magazin

v čast MB za zdravje

18.00 Maslo Marija in Hieronim

po namenu

8.00 Jevševar Justi
18.00 za ozdravitev druž. debla
19.00 Stepančič Štefanija, Mirko
po namenu
18.00 Buda
19.00 Štor Barica
18.00 v zahvalo in priprošnjo (I)

Lapo, Tosca, Angelo, Santina

8.30 za duše v vicah
10.00 Dolenc Jakob
11.00 Rodela Aleksander
18.00 za župniji

ŽELIŠ OB DOBRI HRANI,
PIJAČI IN GLASBI PREŽIVETI
15 VEČEROV?
VA-

BIMO TE,
DA SE UDELEŽIŠ
TEČAJA ALFA, KJER
BOŠ NA PREPROST
IN SPROŠČEN NAČIN
LAHKO ODKRIVAL VESELO NOVICO O JEZUSU
IN BOŽJO LJUBEZEN DO
ČLOVEKA TER SKUPAJ Z DRUGIMI ISKAL ODGOVORE NA
ŽIVLJENSKA VPRAŠANJA.
PRIDI IN POGLEJ!

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 38.

IZBEREM TE
Iskreno te prosim,
o Gospod!
Napoji mi dušo s svojo
ljubeznijo.
Razsvetli mi razum
s svojim iskrenim srcem
usmiljenja.
Odpiram Ti srce
ovito v bolečino.
Počasi in vztrajno
vstNpaš vame
kot brat in kralj,
kot tema in luč,
kot mir in dar.
Vse si Ti,
moj ljubljeni,
o Gospod!
Izberem Te,
da Te ljubim v bližnjem
in tako vsaj malo pozabim
na svojo bol.
Verjamem,
v Tebi bom dobila moč in
pogum, da grem novo pot.
Zaupam,
v Tebi bom našla radost in
srečo, ki presega vse.
In Ti, o Gospod,
boš moj raj.
(Klara Jasna)

25.NAVADNA NEDELJA
19. september - 26. september 2010

PAMETNO UPORABI SVOJE TALENTE

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v
velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen,
je krivičen tudi v velikem.
Noben služabnik ne more služiti dvema
gospodarjema; ali bo enega sovražil
in drugega ljubil,
ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu in mamonu.«
(Lk 16,10.13)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 16,1-13)
“Ne morete služiti Bogu in mamonu.”
Tako se končuje današnji evangelij. Pripoveduje nam priliko o nepravičnem oskrbniku; priliko, ki je že od nekdaj povzročala preglavice tako razlagalcem svetega pisma, kakor tudi
pridigarjem.
Že vnaprej si lahko mislimo, da Kristus ni nameraval hvaliti krivičnega oskrbnika, ker je prikrito odpisal dolgove gospodarjevim dolžnikom. Zaradi napačne administracije pač ni zaslužil
gospodarjeve pohvale, ampak neljub disciplinski ukrep. In vendar pravi prispodoba: “Gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je razumno rvnal.” (v. 8)
Sv. Bruno, škof v mestu Segni, znameniti srednjeveški ekseget, zaostri bistvo Jezusove prilike, ko pravi: “Jezus ni hvalil oskrbnika zaradi moralnosti njegovega dejanja, marveč zaradi
njegove iznajdljivosti. Kajti otroci tega sveta so do svojega roda razumnejši kakor otroci luči.
Prvi se bolj znajdejo v slabem kot pa drugi v dobrem. Otroci sveta bedijo noč in dan, garajo,
se borijo in s krajo, zvijačami, izdajami, uboji, spletkami ... neutrudno kopičijo bogastvo. Le
nekateri svetniki vložijo toliko truda za dosego večnih dobrin, kolikor zvijačne prizadevnosti
pokažejo otroci sveta za dosego zemeljskih stvari. Zato opominja Gospod: ‘Pridobite si prijatelje s krivičnim mamonom.’ “
Jezusova prilika torej najprej nekaj ugotavlja, nato pa postavlja zahtevo. Ugotovitev je ta, da
so otroci sveta za svojo stvar modri. Takšen je bil krivični oskrbnik. Znašel se je. Bil je iniciativen, domiseln, ustvarjalen. Poskrbel je za svoje življenje, za svojo bodočnost v šansi, ki mu
je bila dana. Poučen je tudi način, kako je to storil: Ni mu bilo do tega, da bi si ustvaril neki
črni fond, iz katerega bi črpal potem, ko ga bo gospodar odpustil, ampak je svoje zaupanje
postavil v prijatelje; v ljudi in ne v blago. Ravnal je modro. Kot otrok tega sveta je ravnal bolj
modro kot pa toliki “otroci luči”, ki v prizadevanju za dobro niso toliko iznajdljivi in pretkani;
ki v tem trenutku niso tako dejavni v prizadevanju za večne dobrine, da bi bili sprejeti v
večne šotore, ko preminejo. Moralo pa bi biti nasprotno: Če so otroci teme tako iznajdljivi
in požrtvovalni v grabežu zemeljskih dobrin, KOLIKO BOLJ bi se morali verujoči v Kristusa
zavzeti za resnične dobrine! Koliko bolj bi morali uporabiti svoje energije, svoj čas in svoje
imetje, da bi s pravičnejšo porazdelitvijo zemeljskih dobrin, z obdarovanjem, medsebojno
pomočjo in solidarnostjo prispevali k boljšim odnosom med ljudmi in pričevali za Boga kot
najvišjo vrednoto.
Ugotovitev neverjetnega nesorazmerja med delovanjem otrok tega sveta in otrok luči nas
privede do Jezusove zahteve: Pridobite si prijateljev s krivičnim mamonom! Kaj je mamon?
Mamon je bogastvo, denar, malik ... Mamon je svet resničnosti, v kateri živimo, brez katere
ne moremo človeško živeti; svet denarja, olja in žita, petroleja in plina; svet dela in zaslužka,
industrije in bank. Od tega sveta kot kristjani ne moremo in ne smemo bežati. Odločitev
za Boga ne more mimo mamona. Ob mamonu, v raznih oblikah konkretnega, majhnega
življenja moramo izkazati svojo zvestobo. Tu se izkaže, za kaj živimo; kje je naše srce.
Na svoj način je imel prav tisti, ki je dejal, da ima z nebom ali peklom več opraviti naša denarnica kot pa cerkvena pesmarica.
Pridobite si prijateljev s krivičnim mamonom! Postavljeni smo za oskrbnike dobrin. Če bi Bog
pokukal v naše knjigovodstvo, bržkone ne bi bilo vse v redu. Vsaj v zadevah do njega smo
dolžniki.
Vsi bomo enkrat goli in nagi pred Gospodom, da bi dali obračun svojega poslovanja. Takrat
ne bo ničesar več: ne imetja, ne denarja, ne stanovanja, ne ugleda. Takrat, v trenutku
prevrednotenja vseh vrednot, bomo vprašani: Na kaj smo se v življenju zanašali? Kdo lahko
za nas pričuje? Kje so naši prijatelji? Takrat se bo morda nekdo v množici oglasil: “Ta je nekoč
z menoj delil svoj zadnji grižljaj. Ta mi je v najtežjem trenutku življenja, čeprav je bil sam v
stiski, pomagal, da sem se lahko postavil na noge. Ta je imel oči vedno odprte za potrebe
svojih bližnjih in daljnih
...”
Ta je bil zares modri služabnik, ki je razumno izkoristil svoj čas.
(Lojze Bratina)

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 zraven tiska.
• PIKNIK IN DRUŽABNO SREČANJE je danes popoldne na Krogu nad
Sečovljami. Začnemo ob 14.00. Jedača je poskrbljena. Naprošeni ste, da
prinesete kaj sladkega in pijačo. Prisrčno povabljeni!
• SEJA ŽGS je v ponedeljek 20. septembra zvečer ob 20.00 uri v Portoroškem
župnišču. Vabljeni!
• SREČANJE STARŠEV BODOČIH PRVOOBHAJANCEV je v torek 21. septembra ob 20.00 v Portoroškem župnišču. Vabljeni!
• PREDŠOLSKI VEROUK - KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA za vse otroke
stare od 3 do 5. leta. Informativni dan bo v soboto 25. septembra popoldne
ob 16.00 v veroučnih prostorih v Portorožu. Vabljeni!
• KVATRNA NABIRKA ZA SEMENIŠČE je v nedeljo 26. septembra pri vseh
sv. mašah.
• PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV je v nedeljo 26. septembra, ko
obhajamo Slomškovo nedeljo. Predstavitev bo med sv. mašo ob 11.00 v
Portorožu. S to predstavitvijo pričenjamo ožjo pripravo na zakramenta sv.
spovedi in sv. evharistije.
• SREČANJE STREŽNIKOV obalnega področja je v nedeljo 26. septembra
ob 14.00 uri v Ankaranu.
• 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:
Kdo je lahko zvest tudi v velikih stvareh?

