24. NEDELJA MED LETOM (11.09.2022)
V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE Lk 15,1–32

OD 11. DO 18. SEPTEMBRA 2022 (36 - 2022)
NED.
830 Gradišče Za +starše in sestro Saksida
11.09.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
PON. Mrijino ime
19h cerkev V zahvalo sv. Mohorju in Fortunatu
TOR.
sv. Janez Zltu. 19h cerkev +Zofija in Anton s Hriba
Povišanje Križa 19h cerkev V čast MB: za zdravje, Žigoni 20
SRD.
ČET.
Žalostna MB 19h cerkev Za zdravje, družina Kobal, Lukežiči 32
PET.
sv. Kornelij
19h cerkev Za +Volk, Tureli 36
SOB.
sv. Robert
19h cerkev Za +starše Martinuč in Mihelj, M. 25/A
NED. 25. nedelja 830 Gradišče +Drago Besednjak, Oševljek 10
18.09.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
- Skrb za cerkev: Martinuči
24. nedelja

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.
Vabljeni tudi novi člani!
- torek po maši: srečanje za starše od 5. do 9. razreda
- VEROUK: reden – po dogovorjenem urniku – tudi za 9. razred
- DOM NA GRADIŠČU: v torek (drugi v mesecu) maša ob 10. uri.
- TEDEN MLADIH: V četrtek 15. 9. ob 20h bo v vipavski cerkvi slavilna molitev,
kar je glavni dogodek v naši škofiji v tednu mladih. Gost Primož Križaj, ki je že
leta na sceni ritmično duhovne glasbe, bo s pesmijo in pričevanjem spremljal ta
večer. Vabljeni mladi in vsi, ki vam je pri srcu ta način molitve.

Stična mladih 2022

Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so
kasneje pobesneli in ga križali. Križali so ga, ker jih
ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega
prizadevanja za dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo
pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita dobrote
Očeta in samo tekmujeta med seboj.
Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane
huda lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni.
Starejši izpolnjuje očetove ukaze in si želi veseliti se
s svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z očetom. Lahko si
predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo
bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa
tekmujemo med seboj in se malo menimo za Očeta.
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za očeta.
Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse življenje. Sam ni
prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se ne ozira na grehe, vidi otroka
in si neskončno želi, da bi zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu
spet daje vse: svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni mogoče razumeti v logiki
tehtanja in merjenja znotraj človeške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga
izgubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni
po svobodi, a ne zase, ampak za izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za
izgubljene, se odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto.
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena sama zahteva. Oče je
drugačen. Zna poslušati, razume, upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi za
drugega.
Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično
navdušimo nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati in
sestrami, ljubosumje in 'obiranje'. V Očetovem domu je dovolj prostora za vse.
Po: E. Mozetič

Letošnja Stična mladih bo potekala 17.
septembra pod geslom Izberi vihar (Mt
14,22-33). Z geslom želi mlade spodbuditi,
da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar,
osebno rast in življenje!
Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9.30. Program se bo zaključil predvidoma
ob 21.00. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja bodo objavljene na
spletni strani Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih.

- VPIS NA KATEHETSKO PASTORALNO ŠOLO 2022/23: novost je biblična
smer, ki jo bomo izvajali na spletu. Vodstvo: s. Jana Rovtar, Kraška ulica
2, 6310 Izola, tel. 068/648-478, e-naslov: kps.kp@rkc.si.

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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