24. NEDELJA MED LETOM

(12.9.2021)

'TI SI KRISTUS!' Mr 8,27–35

OD 12. DO 19. SEPTEMBRA 2021 (37 - 2021)
NED. 24. NED. m.l. 830 Gradišče +Jolanda Bavcon, Gradišče 62
12.09.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Janez Zlatu. 19h cerkev +Sonja Blagonja, Žigoni 31 (8. dan)
TOR. Povišanje SK 19h cerkev V dober Namen (Lukežiči)
SRD. Žalostna MB 19h cerkev +g. Efrem Mozetič
ČET. sv. Kornelij
19h cerkev Za +Stibilj, Trg 83
PET. sv. Robert
19h cerkev +Marija in Rudolf Mozetič, Žigoni 41
SOB. sv. Jožef Kup. 19h cerkev +Bogdan Pregelj, Merljaki 33
NED. 25. NED. m.l. 830 Gradišče +Mirko Bratož, Gradišče 18
19.09.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Žigoni
- VINCENCIJEV KOLEDAR na temo 'KOTIČEK V NARAVI' JE PRIPRAVILO Društvo
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Prispevek za koledar je 10 €. Zbrana
sredstva pa bodo namenjena delu z mladimi. Hvala za podporo!
- URNIK VEROUKA: 1. razred: sreda ob 16h; 2. razred: sreda ob 14h,
3. razred: torek ob 14h; 4. razred: sreda ob 15h; 5. razred: ponedeljek ob
1730; 6. razred: torek ob 15h; 7. razred: petek ob 16h; 8. razred: petek ob
15h; 9. razred: petek ob 14h. POZOR: zamenjan je urnik 7. in 9. razreda!
- ŠKOFIJSKA KARITAS vabi na seminar, s tematiko: Sprejemanje starejših, bolnih
in umirajočih, v Vipavi, 25.9.2021, (predvideno od 8. do 16. ure)
- STIČNA MLADIH: 18. septembra - 'Mladi vabljeni v Stično. Na sticna.net dobite
vse informacije o 40. jubilejnem srečanju mladih, ki bo v soboto 18. septembra,
ob 10.30-21.30 ure. Za zanimiv program je tokrat PCT pogoj. Na spletu kupite
vstopnico in naročite avtobusni prevoz z našega kraja. Po 12. 9. bodo prijave na
avtobusni prevoz zaprte, zato pohitite.' (Če potrebujete pomoč, vam bom pri
tem z veseljem pomagal – Primož G.)

'Verjemite, drage katehistinje + katehisti + kateheti, da želi Prvi Katehet letos za
velike stvari v katehezi uporabiti prav vaša srca. In njegov »projekt« ne bo
spodletel! Zato le z veliko ustvarjalnega poguma tudi letos naprej na načine, ki
bodo mogoči in bodo najbolje pripravili srca vseh udeležencev za prostor
prebivanja Boga samega.' (iz pisma nadškofa M. Turnška)

Današnji evangelij nam predstavlja vsakodnevno
življenje Jezusa s svojimi učenci. Med hojo v skupini je tudi
sicer navada, da teče tak ali drugačen pogovor. Tokrat
Jezus povprašuje »svoje bližnje« čisto po domače: »Kaj
pravijo ljudje, kdo sem jaz?« Enako, kot kdaj mi
povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo misli o meni, o nas,
o našem delu … Zagotovo na nas, tisti ki niso vsak dan v
stiku z nami, gledajo drugače kakor ti, ki ob nas preživijo
veliko več časa. S temi slednjimi tudi živimo skupaj »na
drugačen način« kot morda z ostalimi.
Dejstvo je: ko so učenci prišli tako daleč, da so Jezusa
spoznali za Božjega Sina, kar se je zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38), je Jezus
»položil karte na mizo«. Naravnost jim je povedal, kakšna bo njegova pot; jasno pa jim
je tudi povedal, kaj čaka tistega, ki mu na njegovi poti želi slediti še naprej. Jezus
namreč razume svoje življenje kot pot, ki mu jo je Bog začrtal in jo mora prehoditi v
poslušnosti Bogu. Skupnosti z Jezusom ni mogoče ustvariti samo z mislimi in čustvi; z
Jezusom je zares povezan le, kdor mu na njegovi poti sledi, kdor z njim stopa po tej
poti. Kdor želi biti skupaj z Jezusom, ta mora biti tam, kjer je on, mora slediti poti, po
kateri je on hodil pred njim. Naj bo ta pot še tako strma, ozka in neprijetna in naj od
tistih, ki Jezusu sledijo, še tako veliko zahteva, pa vendar samo ta pot prinaša človeku
tisto, kar ga izpolnjuje in osrečuje – povezanost z Jezusom. Na tej poti je z nami in mi
z njim; in on je Mesija, ki dokončno prinaša odrešenje; in on je Božji sin, ki nas vodi v
otroški odnos z Bogom Očetom. Naše odrešenje je v tem, da nas nekdo osvobodi iz
osamljenosti, izolacije, egoizma in samopotrjevanja; da smemo pripadati skupnosti oz.
Jezusu. Če smo sebični in se upiramo Jezusovemu klicu, nas to vrže nazaj v temo in
hlad osamljenosti.
Biti Jezusov učenec, biti osebno povezan z njim, je največ, kar nam lahko da kot
njegovim učencem sodobnega časa. Če to sprejmemo, »ne bomo izgubili svojega
življenja«.
Po: K. Stoc k, Jezus – veselo oznanilo

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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