12. JULIJ: SV. MOHOR IN FORTUNAT, 15. NEDELJA
KAKŠNA ZEMLJA JE MOJE SRCE Mt 13,1–23

OD 12. DO 19. JULIJA 2020 (28- 2020)
NED. sv. MOHOR in F 830 Gradišče Za ++Skomina, Merljaki 29
12.07.2020
10h cerkev SHOD; Za župnijsko skupnost
PON. sv. Henrik
19h cerkev // (ni maše)
TOR. sv. Kamil
19h cerkev // (ni maše)
SRD. sv. Bonaventura 19h cerkev // (ni maše)
ČET. sv. Karmen
19h cerkev +Ivanka Fajt, Merljaki 62 (8. dan)
PET. sv. Aleš
19h cerkev +Cvetka Turel, Trg 14 (8. dean)
SOB. sv. Arnold
19h cerkev +Miro Drožina
NED. 16. NED. MED L. 830 Gradišče ++Marija in Radivoj Perčič
19.07.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Mohorini (krasilce prosimo, da vsaj v poletnih mesecih pridejo
tudi med tednom osvežit, zalit in očistit šopke ali ikebane.
- Prosim za naročilo sv. maš!
- Mlade vabim v teden duhovnosti v Stržišče

YOUCAT – katekizem za mlade: ZAKAJ JE SRAMEŽLJIVOST DOBRA?

Božja beseda je beseda življenja, norma, pravilo ali vodilo
življenja. Prerok Izaija v današnjem prvem berilu zatrjuje, da
je Božja beseda kakor dež, ki pade na zemljo in jo naredi
rodovitno. Kako to, da blagodejni dež Božje besede v naših
srcih ne povzroči nobene spremembe?
Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora dati zase, kajti
vsak sebe najbolje pozna. Mnogokrat Božja beseda do
našega srca sploh ne seže. Srca so kot zaprte in zapečatene
posode. V njih je vse polno drugih misli, zamisli, modrosti in skrbi, tako da za Božjo besedo ni
prostora.
Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj so na vprašanje, zakaj se tako malo
spremenimo, možni dogovori, ki jih je dal Jezus, ko je apostolom posebej razlagal svojo priliko
o sejalcu. Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne razumemo, pa pride hudi duh in ugrabi, kar je
posejano v srce, ker se boji, da bi se človek v veri poučil in utrdil. To so semena, razlaga
Jezus, ki so posejana ob poti. Potem pride seme, ki je padlo na kamnito zemljo: to so ljudje,
ki Božjo besedo z veseljem sprejmejo, so pa površni. V cerkvi so taki ljudje zmožni globokih
in silnih čustev, komaj prestopijo prag cerkve, pa pozabijo, da so kristjani. Ko nastopi
»vročina« življenja, seme Božje besede usahne, ker nima korenin. Tretje vrste poslušalci
Božjo besedo z veseljem poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi njeno seme zadušijo.
Končno Jezus pravi, da je nekaj takih, ki Božjo besedo ne le sprejmejo, ampak jo tudi
»umevajo«, po njej živijo. To so ljudje hvaležnega srca.
Bodimo prepričani: seme je dobro in Bog je pripravljen dati tudi vse drugo, da bi to seme
lahko vzklilo, raslo in dozorelo. Vprašanje je le, kakšna zemlja je naše srce.
Po: S. Čuk, Misli srca

Sramežljivost ščiti človekov intimni prostor: njegovo skrivnost, tisto, kar mu je lastno in
notranje, njegovo dostojanstvo, predvsem njegovo sposobnost, da ljubi v erotični
predanosti. Sramežljivost se nanaša na to, kar se sme videti samo v zakonski ljubezni.
Mnogi mladi kristjani živijo v okolju, v katerem se vse kot
samo po sebi umevno razkazuje, tako da so se odvadili
občutka sramežljivosti. Biti brez vsakega sramu ni
človeško.. Človek se sramuje zaradi svojih grehov in drugih
stvari, katerih razkritje bi ga ponižalo. Kdor z besedami,
pogledi, gestami ali ravnanji ranjuje naravni občutek sramu
drugih ljudi, jim odvzema njihovo dostojanstvo.
Kaj so grešljivosti?
Grešljivosti so negativne privade. Po navadi so v bližini glavnih grehov: napuh, lakomnost,
nevoščljivost, jeza, nečistost, požrešnost, lenoba in duhovna naveličanost.

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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