15. NEDELJA MED LETOM (10.07.2022)
TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVE Lk 10,25–37

OD 10. DO 17. JULIJA 2022 (27 - 2022)
830 Gradišče +Ljubo Kerševan, Gradišče 18/A
10.07.2022
10h cerkev Za župljane
PON. sv. Benedikt 1930 cerkev +Justina in Jožko Copič, Mohorini 29/B
sv. Mohor, Fort. 1930cerkev
TOR.
V čast Sv. Duhu (MP)
SRD.
sv. Henrik
1930 cerkev +Anuška Černe, Mohorini 35
ČET.
sv. Kamil
1930 cerkev +Viktor Vidmar, Trg 11
PET.
sv. Vladimir 1930 cerkev Po namenu darovalca
SOB.
sv. Karmen
1930 cerkev Po namenu darovalca
NED. 16. nedelja 830 Gradišče Za +starše Kobal in Rakovšček, Oš.3/C
17.07.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: Lukežiči
- ŽUPNIJSKI SHOD SV. MOHORJA IN FORTUNATA, 17. julij 2022: župnijska
zavetnika sv. Mohor, škof, in Fortunat, diakon, godujeta v
torek, 12. julija. Prihodnjo nedeljo zato praznujemo
župnijski shod s slovesno mašo. Vsem voščim
blagoslovljeno Mohorjevo nedeljo!
Ko je škof Slomšek 1851 ustanovil Mohorjevo družbo, ki
je najstarejša slovenska knjižna založba, je razložil, zakaj ji
je izbral za zavetnika prav sv. Mohorja in Fortunata. Sam
piše: 'Kar sta Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je
nam Slovencem sv. Mohor. Bil je od samega sv. Petra v
našem starodavnem Ogleju za škofa posvečen in iz Ogleja se je prisvetila
Slovencem zveličavna luč svete krščanske vere… Le v krščanstvu cveti in zori
prava osrečilna omika. Zatorej je prav, da se društvo, ki širi omiko, tudi imenuje
po tem apostolu.
- Maša v Domu na Gradišču bo v torek, 12. julija, ob 10. uri.
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3.
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- DOBRODELNA AKCIJA SLOVENSKE KARITAS 'Otroci nas potrebujejo' je namenjena
zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke. V lanskem letu
so tako pomagale 12.950 otrokom. Lep zgled tudi za letos, saj so potrebe enake ali še
večje.
NED.

15. nedelja

Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje naše
vere in naših odnosov! Pa res poznamo
odgovor? Učitelj postave je Jezusa skušal, a se
Jezus ni dal. Povedal mu je zgodbo in vprašanje
zapleteno vrnil: Kdo je bil bližnji nekemu
človeku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je
padel med razbojnike? Jezus sprašuje: Kaj se
ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Učitelj je
razumel: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav
tako!
Zdi se, da odgovora ne moremo razumeti, če se ob njem temeljito ne ustavimo.
Navajeni smo odgovorov iz veroučnih klopi: Naš bližnji je vsak človek. A Jezus nakaže,
da je bil v priliki o usmiljenem Samarijanu od treh mimoidočih bližnji le Samarijan. In če
nam Jezus pravi, naj bomo tudi mi podobni Samarijanu, se moramo vprašati naprej:
Kaj je oviralo duhovnika in levita, da nista postala bližnja pretepenemu in kaj je
pomagalo Samarijanu, da je postal bližnji? Najbrž lahko sklepamo takole: Duhovnik in
levit sta imela pomembni službi, bila sta pomembna in to je zameglilo njun pogled. V
pretepenem nista mogla videti bližnjega in zato tudi sama nista postala bližnja njemu.
Samarijan pa je bil preziran, manjvreden od Judov in je najbrž v drugem srečal
podobnega reveža, kot je on sam. V drugem je videl sočloveka, prepoznal je bližnjega
in mu postal bližnji.
In kako priti do uresničitve Jezusovega povabila Pojdi in tudi ti tako delaj? Najprej
moramo priti do spoznanja, da je moj bližnji vsakdo. Kdo b
o moj bližnji in komu bom bližnji, je stvar moje odločitve! Pot do tega spoznanja je
spoznanje naše revščine – ali pa še bolje, Jezusovo učlovečenje. Po Jezusu postajamo
med seboj bratje in sestre. On kaže na nebeškega Očeta in nam s tem daje razumeti,
da smo med seboj vsi enakovredni in vsi ljubljeni Božji otroci. To ne sme biti le naučena
trditev, ne more biti le fraza, ki jo ponavljamo v pridigah, to mora biti temelj naše vere.
To je temelj naših odnosov!
Po: E. Mozetič

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je najla
žje 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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408

ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

