28. NEDELJA MED LETOM

(10.10.2021)

NE ODVRNIMO SE OD ŽIVLJENJA

OD 10. DO 17. OKTOBRA 2021 (41 - 2021)
NED. 28. NED. m. l. 830 Gradišče Za žive in pokojne Mrevlje
10.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Janez XXIII. 19h cerkev +Nežica Birsa, Žigoni 32
TOR. sv. Maksimilijan 19h cerkev Po namenu (SG)
SRD. sv. Koloman
19h cerkev Po namenu (SG)
ČET. sv. Kalist
19h cerkev +Marjan Čibej, prijatelji
PET. sv. Terezija
19h cerkev +Lara Mask, Trg 54
SOB. sv. Jadviga
19h cerkev +Ana Mozetič, Žigoni 75
NED. 29. NED. m. l. 830 Gradišče Za božje varstvo, Oševljek 3/C
17.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Merljaki
- Verouk reden; srečanje za birmance bo v soboto ob 10. uri. Za lepa , 14
dnevna srečanja se voditeljem, družini URŠIČ, prisrčno zahvaljujemo!
- Srečanja: - v ponedeljek po maši: Svetopisemska molitvena skupina.
- v torek po maši: ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET (v novi sestavi)
Izvoljene in izbrane člane je škof Jurij potrdil in pripisal: 'Vsem novo potrjenim
članom ŽPS želi pri njihovem delu Božji blagoslov, čut soodgovornosti in
pripravljenost za služenje bratom in sestram v Kristusu'.
GROZDANIČ BOŽIDAR, Žigoni 28/A, LISJAK PETER, Oševljek 22, PISK ZDENKA, Merljaki 22,
KOBAL JANJA, Trg 16, PREGELJ MIRAN, Mohorini 29/B, URŠIČ UROŠ, Tureli 19/A, BOŽIČ
MANICA, Martinuči 28/A, REJC ALEKSANDER, Oševljek 19/A, FAJT OLGA, Žigoni 20, STRES
ALENKA, Oševljek 3/C, STUBELJ DANILO, Gradišče 61, PREGELJ FRANKO, Žigoni 19, LISJAK
VLASTA, Tureli 17, MERHAR MOZETIČ MATEJA, Tureli 4, ZUODAR ERIKA, Renški Podkraj
27.

- Dom na Gradišču: obisk, spoved - previdevanje, maša bo v torek ob 10. uri. Ta
mesec sodeluje ŽK Renče.
- Zahvala za pomoč: pridnim ženam, ki so v ponedeljek očistile župnišče debelih
plasti prahu… se prisrčno zahvaljujem. Delo obnove kopalnice se še nadaljuje,
zato bodo tudi sesalec, krpe in metle še potrebne. Se priporočam!
- Prijave za 'dan jubilantov': letos bo morda možno uresničiti zahvalno srečanje
za poročne in življenjske jubilante – za letošnje in lansko leto. Škof pravi: Pogum
vse ljudstvo v deželi!
- Primanjkuje mašnih namenov: prosim za naročilo sv. maš. 'Bog lonaj!'

Evangelist Marko pripoveduje zgodbo, v kateri
mož in vpraša, kako lahko doseže večno
življenje. Jezus mu svetuje zapovedi. Mož mu
odgovori, da jih že vse izpolnjuje. Tega moža si
predstavljam kot moškega v srednjih letih.
Poskusil je pravilno živeti. Ni se ustalil le v
zunanjem svetu, ampak tudi v svoji duhovnosti.
Vse je poskusil storiti prav in izpolnjevati vse zapovedi. Toda v svojem srcu čuti,
da še nekaj manjka. In Jezus se je ozrl nanj, »ga vzljubil in mu dejal: ›Eno ti
manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato
pridi in hôdi za menoj!‹« (Mr 10,21).
V tem človeku je Jezus začutil hrepenenje, da bi šel naprej, da se ne bi zadovoljil
z zapovedmi, ki se jih je držal, saj je začutil, da mora v življenju obstajati še nekaj
več. Od tega človeka Jezus pričakuje, da bo storil nekaj nenavadnega, da bo
prodal vse svoje imetje in denar podaril revežem. To ni izziv, ki bi bil primeren za
vsakega. Toda Jezus čuti, da bi ta radikalnost bila primerna naravi tega moža. To
bi bila pot, preko katere bi njegovo življenje prinašalo sadove. Toda mož žalosten
odide, ker ima veliko premoženje. Ne more pristati na Jezusovo besedo. V sebi
ima impulz, da bi živel bolj radikalno in avtentično. Toda nima poguma, da bi
sledil temu impulzu. Posledice so žalost in depresija. Včasih je depresija znak, da
nismo sledili svojemu notranjemu impulzu. Ker zavračamo življenje, se naša duša
upre z depresijo. Tako bi lahko bila depresija povabilo, naj si upamo živeti,
namesto da bi dovolili, da nas plahi glasovi odvračajo od življenja.
Po: Beseda da Besedo

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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