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8.30 Pagliano Giovanni

10.00 zlata poroka
11.00 za župniji
18.00 za duše v vicah (M)
19.00 Butinar Lojze

za gradnjo nove cerkve

18.00 Ravbar Dragica

po namenu

maše Šemrl
18.00 Pivec Ivica
19.00 Kastelič in Franza

letnik XXXIII.
številka 42.

29.NAVADNA NEDELJA
17. oktober - 24. oktober 2010

Veteršek Vinko

18.00 Krt Lino
19.00 Žgavec Franc in Frančiška
18.00 Šalamun Franc in Zofija
po namenu - T

8.30 Argentin
10.00 Česnik
11.00 Radonič Benedikt in Beni
18.00 za župniji

JE ROŽNI VENEC RES SAMO ZA
STAREJŠE VERNIKE?
Zakaj se mladi tako ‘otepajo’, da bi
molili rožni venec. Včasih kdo zavzdihne: Ko pa je zmeraj eno in isto
ponavljanje. Kaj mladi res ne marajo ponavljanja? Zakaj pa tako
radi poslušajo kakšno popevko, ki
določene besede ponavlja v nedogled? V čem je težava? Ne razumejo, čemu ponavljati zdravamarije in
skrivnosti, češ, kako pa naj izgovarjam in še razmišljam, kaj govorim.
Rožni venec je premišlje-valna molitev. Zdravamarije naj bi bile
kot neko ozadje, medtem pa smo z mislimi pri skrivnostih Jezusovega, Marijinega in našega življenja. Taka molitev ne bo ne
dolgočasna in bo tudi bolj zbrana.
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.

Ljubezen vsakega dne
Nosiš me v svojih dneh,
o Gospod, moj Bog,
moje srce hrepeni
po nečem,
kar zaceli vsako bol,
obriše vsako solzo,
odgovori na moj
»Zakaj?«.
Moje srce hrepeni
po Tvoji ljubezni,
objemu usmiljenja,
šepetu miru.
O Gospod, moj Bog,
naj duša moja
spočije se v Tebi.
Izročam Ti bolezen svojo,
Ti veš, o Gospod,
da vsa sem Tvoja.
V molitvi vedno znova
Te najdem.
Zahvaljujem se Ti
za vsak dar.
Tudi za bolezen,
katera smisel ima
le v Tvojem ranjenem
telesu, zapuščenosti
…
Izberem Te, o Gospod
za ljubezen vsakega dne.
Izberem Te, o Gospod,
Ti moje si vse.
(Klara Jasna)

NE ODNEHAJ

In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik!
Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim
izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu?
Bo mar odlašal? Povem vam:
Hitro jim bo pomagal do pravice.
Toda ali bo Sin človekov, ko pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18,6-8)

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI (Lk 18,1-18)

Očitno dejstvo, da je treba krščansko življenje nenehno hraniti z molitvijo, je Jezus ponazoril s
posebno priliko. Z njo je hotel poudariti pomen prizadevnosti in neutrudne vztrajnosti v molitvi.
V Cerkvi so živele in še živijo osebe, posebej med redovniki in redovnicami, ki si zastavljajo za
smoter življenja prav nenehno molitev. Teolog Hans Urs von Balthasar se je pesniško izrazil o
njih, da so “kakor konice stolpa zemeljske Cerkve, kakor zastava, ki plapola prosto tam gori v
božjem vetru in prek dežele izpričuje božjo ljubezen.”
Pustimo ob strani tiste, ki menijo, da takšnih “v vetru vihrajočih zastav” ne potrebujemo, češ
da pomenijo nepotreben in nekoristen balast družbe. Pomislimo raje na nas same, ki molitev
smiselno še sprejemamo, a jo vendar nedosledno potiskamo v zadnji kotiček dneva; kot nekaj,
primerno za utrujene urice, za neproduktiven čas, za privesek tako rekoč resnemu delu dneva.
Pomislimo, po čem pravzaprav merimo težo in vrednost naše molitve; presodimo, na čem temelji
in kaj nam pomeni; zakaj je treba torej moliti in se ne naveličati.
V priliki za to nedeljo Jezus postavi v ostro nasprotje dve glavni osebi: brezbožnega, neusmiljenega sodnika in ubogo, nezaščiteno vdovo, ki predstavlja brezpravno, zatirano osebo. Lahko si
zamislimo, da ravna sodnik skrajno nehumano, sebično, neusmiljeno in trdo. Ob njem pa si
zamislimo, da je vdova brez advokata in brez zvez, brez priporočil in brez denarja. Kakšno bo
soočenje uboge vdove s takšnim sodnikom? Pričakovali bi najslabše. Toda zgodi se drugače. Vztrajna, do nadležnosti nepopustljiva prošnja vdove končno zmaga nad udobja željnim sodnikom;
kljub svoji majhnosti, kljub brezperspektivnosti, kljub vsem oviram.
Iz tega izhaja Jezusov nauk: Če že tako nepravičen in trd sodnik popusti pred prošnjami uboge
udove, KOLIKO BOLJ bo neskončno dobri Bog in ljubeznivi Oče sprejel in uslišal prošnje svojih
otrok! Njegov odgovor na naše prošnje bo vedno odgovor dobrega Očeta. Krščanska molitev
v duhu te Jezusove prilike temelji na brezpogojnem zaupanju v Boga, na otroški odprtosti in
vdanosti Bogu Očetu, ki je potrdil svojo ljubezen do človeka po svojem lastnem Sinu. Kdor zaupa,
pa je lahko neutrudno vztrajen v molitvi. Krščanska molitev je dihanje v božji bližini. Kot pravi sveti
Pavel: “Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v
molitvi in prošnji z zahvalo” (Flp 4,6). Krščanska molitev je izraz bivanja in življenja v Kristusovem
duhu. Prav je, da to naglasimo prav danes, ko je pod molitvijo možno razumeti vse mogoče.
“Ne smemo zamenjati molitve z najrazličnejšimi sodobnimi metodami za zbranost, sprostitev,
premišljevanje ..., ki so jih današnji Ijudje tako željni. Le-te so koristen rešilni pas za izgubljene
zahodnjake, ki želijo postaviti na prejšnje mesto svoje strahotno zapuščeno telo in srce. Vendar pa ju puščajo nepotešena, če niso v službi Srečanja. Kajti odtujeni sodobni človek je tekal
za “nečim”; zdaj pa začenja uresničevati tisto, da “nekoga” išče. Kristjani naj razločno povedo
tem iskalcem, da Jezusa Kristusa ne bodo našli s “tehniko”, ampak v globini svojega življenja.”
(Quast)
Ob koncu prilike Jezus zastavlja pomembno vprašanje: “Ali bo Sin človekov, kadar pride, našel
vero na zemlji?” (v. 8) Se mar boji, da bo plamenica vere na zemlji sčasoma ugasnila? Zakaj Jezus zaključuje pouk o molitvi z vprašanjem o veri? Zato, ker se krščanska molitev ne more ločiti
od vere. Za kristjane velja oboje: brez vere ni molitve in brez molitve ni vere. Kakor zakonca ne
moreta živeti v živi zvezi in resničnem zaupanju, če se vsak dan, praktično nenehno, ne bogatita
v pogovoru in v neštetih znamenjih, ki izpovedujejo njuno medsebojno ljubezen, tako - čeprav
na mnogo višji ravni - ne more brez vsakdanje zaupljive molitve živeti ne posameznik ne celotna
skupnost Cerkve.
Ni čudno, če ljudje večkrat rečejo za nekoga, ki mnogo moli, da je zelo veren. Krščanska molitev
je izraz bivanja v Duhu in bližini razodetega Boga, Kristusa - tako pač, kakor ga kdo osebno
doživi.
Kardinal Ratzinger npr. izrazi inačico svojega pojmovanja ne nenehne molitve takole: “Vztrajati
z molčečim Bogom, morda dalj časa, šele to je molitev. Kakor spoznaš človeka, če z njim nekaj
časa živiš, tako tudi ni prave molitve, če na hitro pristopiš k Bogu z neko majhno prošnjo, marveč
je molitev v golem bivanju pri Njem in trkanju prav takrat, ko se zdi, da te ne sliši.”
(Lojze Bratina)

OBVESTILA
• OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA Molitev rožnega venca je
spletanje venca Nebeški Materi Mariji. Vsak kdor iz ljubezni in zaupanjem do Nje in Jezusa, izgovarja molitev, je gotovo uslišan. V tem
mesecu se še na poseben način zatekajmo k Njej po pomoč. V družini
vsaj desetko, v župniji pa vsak dan pol ure pred sv. mašo. Lepo povabljeni k skupni molitvi rožnega venca.
• V SREDO 20. OKTOBRA ni jutranje sv. maše v Luciji. Po namenu
mašujem drugod.
• STARŠI PRVOOBHAJANCEV v torek 19. 10. nimajo srečanja.
• MISIJONSKA NEDELJA, s katero nas vesoljna Cerkev enkrat v letu
poveže v živo skupnost molitve in darovanja za najbolj revne in zapostavljene, obhajamo 24. oktobra. Papež, kot vrhovni predstojnik
Cerkve z letošnjo poslanico spodbuja vse skupine v Cerkvi in vsakega
posameznika k evangeljski dejavnosti. Kajti, dejavna župnija je namreč
vedno tudi misijonska. To nedeljo bo pri vseh sv. mašah darovanje za
misijone. Bog povrni!
• DIAKONSKO POSVEČENJE Gašparja Lipušček iz župnije Tolmin je na
Misijonsko nedeljo 24. oktobra ob 16.00 v Tolminu. Molimo za našega
bodočega novomašnika in za nove duhovne poklice.
• 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.
• DOBRODELNOST IN SOLIDARNOST Poplave, ki so prizadele ljudi v
Sloveniji, so test naše dobrote in solidarnosti. Vaš dar bo tistim droben
in svetel žarek, ki prinaša upanje. Položnice za vaš dar so zraven oznanil.
• DUH ASSISIJA - MOLITEV ZA MIR je v sredo 27. oktobra ob 18.00 v
cerkvi sv. Frančiška v Piranu. Vodi škof Metod. Vabijo frančiškovi bratje
minoriti.
• ENOTNE DRŽE PRI SV. MAŠI Že nekaj časa je opažanje, da se pri sv.
maši različno vstaja in seda. Da bo enotno, zato predlagam sledeče:
Vstanemo vsi skupaj, ko duhovnik moli na začetku darovanja: “Molite
sestre in bratje, da Bog Vsemogočni...” Vstanemo tudi vsi skupaj po obhajilu, ko duhovnik reče: “Molimo” in moli poobhajilno prošnjo. Med
oznanili se vsedemo in nato zopet vstanemo za blagoslov. Skušajmo
to sprejeti z razumevanjem, da je to del bogoslužja.
Vprašanje za veroučence iz nedeljskega evangelija:
Kaj pravi krivični sodnik?

