GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 26.09. 26.NAVADNA Lucija:

8.30 za župniji

10.00 Dolenc Jakob
NEDELJA Lucija:
Portorož: 11.00 Rodela Aleksander
Portorož:
18.00 za duše v vicah
19.00 v čast bl.M.Tereziji
P.27.09. Vincencij Pavelski Lucija:
Drugod:
Sabotino Valentini
Kupec
Portorož:
18.00
Vaclav
T. 28.09.
v čast MB za zdravje
Drugod:
Lucija:
8.00
Maršič
S. 29.09. Mihael, Gabrijel
Berden Lev
Portorož:
18.00
in Rafael
Lucija:
19.00 za duhovne poklice
Č.30.09. Hieronim
Likar in Podgorelec
Drugod:
P. 01.10. Terezija D.Jezusa Portorož: 18.00 Belleni Leo
Lucija:
19.00 za ozdravitev druž. debla
S.02.10. Angeli varuhi
Portorož:
18.00 Angello,Santina,Gabreila,Giuseppe
dom ostarelih - Lucija: 16.00Ambrožič Genovefa
8.30 Čuk Albert in Albina
N.03.10. 27.NAVADNA Lucija:
Jevševar Justi
Lucija:
10.00
NEDELJA
Portorož:
11.00 Butinar Franc
Portorož:
18.00 za župniji

Tečaj
Alfa ti
na preprost, sproščen
način želi
pomagati
pri iskanju
odgovorov
na
tvoja
življenska
vprašanja.
HOČEŠ
STKAT NOVE
P R I JAT E L J S K E
VEZI?

ŽELIŠ OB DOBRI
HRANI IN
GLASBI PREŽIVETI
15 VEČEROV?
PRIDI

V PETEK,
1. OKTOBRA, OB
19.30 V PORTOROŽ IN
POGLEJ!

SMEH
IN DOBRA VOLJA
Z A G O T OVLJENA!

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
OKTOBER

26.NAVADNA NEDELJA
26. september - 3. oktober 2010

SKRB ZA UBOGE

SPLOŠNI
Da bi katoliške
univerze postajale vse
bolj kraji, kjer je v luči
evangelija mogoče
izkusiti skladno
povezanost med vero
in razumom.
MISIJONSKI
Da bi obhajanje
misijonske nedelje
bilo priložnost,
da se zavemo,
da je naloga
oznanjevati
Kristusa nujno
potrebna služba, ki
se ji Cerkev ne more
odpovedati in ki jo je
poklicana opravljati v
dobro človeštva.
SLOVENSKI
Da bi v papežu in
škofih gledali može,
ki jim je Kristus zaupal
vodstvo Cerkve.

Abraham mu je dejal:
»Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!«
Ta pa mu je odvrnil:
»Ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od
mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.«
On pa mu je dejal:
»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov,
se ne bodo dali prepričati,
četudi kdo vstane od mrtvih.«
(Lk 16,29-31)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 16,19-31)
BIL JE BOGATIN
Zveni kot pravljica, podobna tolikim drugim pripovedim iz sveta starih Judov in Egipčanov;
kot otroška pripovedka o hudobni Jagi babi in o dobri Sneguljčici. Ali nasprotno: pripoved o
bogatinu in ubogem Lazarju bi lahko vzeli kot neko namišljeno pripoved o tem, kaj se bo zgodilo nekoč po smrti, v večnosti, ko bodo vloge popolnoma zamenjane: ko se bo po razkošni
življenjski pojedini in sijajnem pogrebu bogatin za večno cvrl v peklu; in ko bo na zemlji vedno
preizkušani in zavrženi Lazar užival nebeško gostijo. Takrat naj bi bila končno pravica za
vedno dosežena. Reči pa moramo, da ni svetopisemskemu pojmovanju ničesar bolj tujega,
kot je takšno prenašanje odgovornosti za krivični red v svetu - v neko daljno preteklost ali
prihodnost. Jezus ni hotel pripovedovati pravljice iz preteklosti ali fantazirati o bodočnosti,
ampak s svojo besedo zadeti človeka tu in sedaj. Njegova pripoved ne sme delovati na
človeka odtujujoče, marveč ga mora soočiti z njim samim sredi sveta, v katerem živi.
Bogataš in ubogi Lazar predstavljata dve vrsti ljudi, ki žive v vsakem času. Bogatin predstavlja tip človeka, ki se je zapisal mamonu. Moderni dramatik Hugo von Hofmannsthal postavlja
v usta Mamonu, bogu denarja in zlata, tele besede, namenjene Sleherniku, ki bo vsak čas
umrl: “Nisi imel ti mene v posesti, marveč sem posedoval jaz tebe. Naj te torej smrt pobere,
jaz pa bom ostal.”
Bogatin je človek, ki ga ni - nihče; namesto njega so stvari, ki ga posedujejo: denar, uspeh,
avto, ladja, delo, hiša ... Bogatin je nihče; brez zgodovine in brez imena. Zatopljen v svoj
prepolni krožnik ne vidi ničesar okrog sebe. Niti Lazarja, ki stoji prav pred njegovimi durmi.
Vedno bo takšen ostal: zagledan v svoje bogastvo, omejen na samega sebe. Takšna bo tudi
njegova bodočnost.
Na drugi strani prepada, popolnoma drugačen pa je Lazar. Njegovo ime Eleazar pomeni v
hebrejščini: Bog pomaga, Bog prihaja v pomoč. Ničesar nima. Ubog je, poln čirov in lačen.
Toda, ker postavlja vse svoje zaupanje v Gospoda in njegovo pravičnost, bo “prenesen v
Abrahamovo naročje”, kar pomeni, da bo postal deležen sadov odrešenia. Lazar predstavlja
tiste svetopisemsko uboge, ki so postavili vse svoje zaupanje v Boga. Če vzporejamo usodo
bogatina in ubogega Lazarja v duhu evangelija, bomo videli, da Jezus ne obsoja bogatina
zato, ker nekaj ima; niti ne postavlja ubogega Lazarja v “Abrahamovo naročje” samo zato,
ker je ubog. Nihče ne bo obsojen avtomatično zato, ker je nekaj imel, in nihče ne bo rešen
preprosto zato, ker ni ničesar imel. Bankovec kot tak še ni, kot rečemo, “hudičev pildek”.
Končno je tudi bogastvo zelo relativna stvar. Nihče ni tako ubog, da ne bi bil kdaj v odnosu
do drugega bogat. Pač pa gre za odnos.
Bogatin postane bogatin takrat, ko ni več sposoben videti ubogega Lazarja tik pred vrati; ko
se ne briga za nikogar več. Bogastvo, ki ga Jezus obsoja, je zlorabljeno bogastvo ali kraja na
račun ubogih; takšno bogastvo je brezčutna zaprtost vase, ki že tu na zemlji ločuje ljudi in se
bo končno spremenila v osamo prekletstva.
Prilika o ubogem Lazarju in bogatinu izgublja svojo pravljično barvitost, če pomislimo, da
živimo v svetu, ki nas v mnogočem spominja na grozljivo nasprotje med bogatinom in Lazarjem. Papež Janez Pavel 11. nas v svoji okrožnici o Človekovem Odrešeniku spominja na
to, ko pravi: “Dobro nam je znan okvir porabniške družbe s svojim preobiljem dobrin, ki so
potrebne človeku ali celotni držbi. To so bogate in zelo razvite družbe. So pa tudi družbe ali
vsaj široke plasti v njih, ki trpe lakoto; družbe, kjer zaradi pomanjkanja ali nezadostne hrane
vsak dan nemalo ljudi umre. Po drugi strani nekateri zlorabljajo svobodo, ko nebrzdano
uživajo stvari, ne da bi se menili za etični zakon; s tem pa omejujejo svobodo drugih, namreč
tistih, ki jim manjkajo osnovne stvari, pa jih pehajo v še večjo revščino in pomanjkanje” (16).
Pošastne prikazni okostnjakov in otročičkov z napihnjenimi trebuhi, ki nas obiskujejo na televizijskih ekranih, nas ne ganejo več. Prav tako ne neštete žrtve drugačnih krivic.
Nas je sposoben ganiti vsaj še glas prerokov in Kristusa samega, ki nam pravi, da je še
ugoden čas; edini čas, ki nam je dan, da odpremo oči in se spreobrnemo?
(Lojze Bratina)

OBVESTILA

• PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV nas vabi, da za naše prvoobhajance
in njihove družine v letu priprave molimo in jih podpiramo s svojim zgledom in spodbudo.
• SLOMŠKOVA NEDELJA je današnja 26. septembra. V tridnevnici smo
razmišljali o njegovih besedah: “Kdor ubogim daruje, Bogu posojuje.” Naj
nas te njegove besede spremljajo v letu dobrodelnosti in solidarnosti.
• SREČANJE STREŽNIKOV obalnega področja je danes popoldne 26. septembra ob 15.00 uri v Ankaranu.
• DRAMSKI KROŽEK Veroučenci vsi, ki bi želeli sodelovati pri igricah, se
oglasite danes 26. 9. po sv. maši v avli Portoroške cerkve pri gdč. Heidi
• SREČANJE BIRMANCEV IN NJIHOVIH STARŠEV S ŠKOFOM je v četrtek
30. septembra ob 18.30 v župnijski cerkvi v Bertokih. Tam boste po sveti
maši zvedeli, kakšen bo potek sv. birme v nedeljo 3. oktobra.
• 100. LETNICA ROJSTVA ŠKOFA JANEZA JENKA, prvega škofa obnovljene in povečanje koprske škofije bo v soboto 2. oktobra v Koprski stolnici.
Ob 9.00 je slovesna sveta maša s somaševanjem škofov in duhovnikov. Škof
Metod zelo priporoča, da se verniki te sv. maše v večjem številu udeležite.
• PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA vabita k češčenju Srca Jezusa in Marije.
Obisk bolnih in ostarelih je v petek dopoldne. Sv. maša v domu ostarelih je
v soboto popoldne ob 16.00. Priložnost za spoved je vsak dan pred mašo.
• PRAZNIK POTRDITVE V VERI za 6 mladih iz naše župnije bo v nedeljo 3.
oktobra ob 11.00 v Bertokih. Molimo zanje!
• VEČNE ZAOBLJUBE BR. FRANCA SVETLIČIČ, MINORITA so v nedeljo 3.
oktobra, na predvečer goda sv. Frančiška, ob 17.00 v minoritski cerkvi sv.
Frančiška v Piranu. Vabljeni!
• PRAZNIK ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE bomo letos obhajali v nedeljo
10. oktobra. Nanj se bomo pripravili s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega.
Češčenje bomo začeli v soboto 9. septembra po večerni sv. maši in ga
zaključili v nedeljo 10. seštembra z večerno sv. mašo. Že sedaj vabljeni, da
boste ob Jezusu pod podobo kruha preživeli nekaj minut ali uro.
• 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.
• 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:
V kakšnem primeru se ljudje ne damo prepričati?

