15. NEDELJA MED LETOM

(11..07.2021)

OD BOGA POSLAN Mr 6,7–13

OD 11. DO 18. JULIJA 2021 (28 - 2021)
NED. 15. NED. m.l. 830 Gradišče +Pavel Skomina, Gradišče 40
11.07.2021
10h cerkev SHOD: Za župnijsko skupnost
PON. sv. Mohor,Fo. 1930 cerkev Za vse pokojne, Trg 11
TOR. sv. Henrik
1930 cerkev Po namenu Kobal, Lukežiči 32
SRD. sv. Kamil
1930 cerkev Za blagoslov rodbine Gantar
ČET. sv. Vladimir
1930 cerkev Za srečno zadnjo uro
PET. sv. Marija
1930 cerkev +Mira Pušnar, Kojsko
SOB. sv. Aleš
1930 cerkev Za Hr. farane
NED. 16. NED. m.l. 830 Gradišče Za žive in pokojne Mrevlje
18.07.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Trg
- PRIMANJKUJE MAŠNIH NAMENOV: Prosim za naročilo svetih maš; vsaka družina
'ima pravico', da naroči vsaj eno mašo za svoje pokojne in druge namene.
- VABILO MLADIM so namenjeni mnogi verski programi: tedni duhovnosti v
Stržišču in drugod. Na plakatih, v Ognjišču, na spletu… poiščite primerno ponudbo.
Naj bodo počitnice priložnost tudi za duhovno osvežitev in okrepitev.

- SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH: Jaz sem s teboj vse dni
MOLITEV: Hvala ti, Gospod, ker me tolažiš s svojo bližino. Tudi, ko sem
osamljen, si moje upanje in moje zaupanje. Vse od mladosti si ti moja skala in
moja trdnjava.
Hvala ti, ker si mi dal družino in me blagoslovil z dolgim življenjem. Hvala za
vesele in težke trenutke, za sanje, ki so se mi v življenju uresničile in za tiste, ki
so še pred menoj. Hvala za čas prenovljene rodovitnosti, h kateri me kličeš.
Okrepi, o Gospod, mojo vero, da bom ljudem prinašal tvoj mir, uči me
sprejemati tiste, ki trpijo bolj od mene, da nikoli ne bom nehal sanjati in bom
novim rodovom pripovedoval o tvojih čudežih.
Varuj in vodi papeža Frančiška in Cerkev, da bo luč evangelija lahko dosegla
vsak kotiček sveta. Pošlji svojega Duha, o Gospod, da bo prenovil zemljo, da se
bo vihar pandemije pomiril, da bodo ubogi potolaženi in vojne prenehale.
Podpiraj me, saj sem slaboten in mi pomagaj živeti polno življenje v vseh
trenutkih, ki mi jih podarjaš, saj vem, da si vsak dan z menoj, vse dni do konca
sveta. Amen

Božja beseda današnje nedelje nam govori,
kako Bog v vseh časih pošilja ljudem svoje
poslance. Izbira, koga sam hoče. Pokliče tistega,
ki ni gluh za njegov glas. Da mu v usta svoje
besede, ki so besede življenja, besede, ki
ozdravljajo, besede, ki osvobajajo od hudičeve
oblasti. V stari zavezi je Bog izvoljenemu ljudstvu
pošiljal preroke. Tudi če so bili na zunaj za to
službo nepripravni kot pastir Amos. Bog gleda na srce. Zadnji prerok stare zaveze,
Janez Krstnik, je pokazal Poslanega od Očeta.
Kmalu po nastopu svoje službe popotnega učitelja je Jezus iz Nazareta okoli
sebe zbiral učence, nato pa poklical dvanajst ožjih sodelavcev, ki jim pravimo
apostoli. To je grška beseda, ki pomeni »poslani«. Potem ko so bili nekaj časa v
njegovi šoli – poslušali so njegov nauk, strmeli nad njegovimi čudeži, predvsem pa
občudovali njegovo osebnost – je Učitelj sklenil, da jih pošlje »na prakso«. Pater
Albin Škrinjar si tale prizor predstavlja nekako takole: »Jezus stoji tu, pred njim
dvanajsteri apostoli. Veseli so, slovesno razpoloženi; sedaj odhajajo, da bodo
oznanjali Božji nauk kakor Jezus. Stoje pred Jezusom, pripravljeni z
a pot, pa brez popotnih torb, brez denarja: po evangelistu Marku jim Jezus dovoljuje
imeti palico za oporo na potovanju, ne pa kot orožje. Jezus razpošilja apostole
zares kakor prave ubožce. Po dva in dva odhajajo od Jezusa. Spremlja jih
Jezusova molitev. »Sveti Avguštin je zapisal, da je Jezus razposlal apostole po dva
in dva zato, ker je hotel s tem pokazati neločljivost obeh največjih zapovedi: ne
more biti oznanjevalec Božje ljubezni nekdo, ki ne z na biti pozoren na človeka ob
sebi.
Od Boga poslani apostol uči predvsem s tem, kar je! In tudi mi smo po krstu
poklicani, da pričujemo. Bog slehernega od nas pošilja, da v prvi vrsti učimo s tem,
kar smo!
Po: S. Čuk, Misli srca

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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