11. NEDELJA MED LETOM

(13.06.2021)

STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA Mr 4,26–34

OD 13. DO 20.
NED. 11. NED. m.l. 830 Gradišče
13.06.2021
10h cerkev
PON. sv. Rihard
1930 cerkev
TOR. sv. Vid
8h cerkev
SRD. sv. Beno
1930 cerkev
ČET. sv. Terezija
1930 cerkev
PET. sv. Gregor
1930 cerkev
SOB. sv. Nazarij
1930 cerkev
NED. 12. NED. m.l. 830 Gradišče
20.06.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Martinuči

JUNIJA 2021 (24 - 2021)
+Miloš Kerševan, Gradišče 86 (8. dan)
Za župnijsko skupnost
+Vida Bratina, Merljaki 4
Po namenu

// ni maše //
// ni maše //
V čast sv. Antonu Padovanskemu, Mart. 5/A

+Miro Drožina
+Jožefa, Anton in Feliks, Gradišče 18/B
Za župnijsko skupnost

- Verouk: veroučenci so ta teden prejeli spričevala. Zaželjeno je, da jih čimprej
vrnejo podpisane. V župnišču jih ne bomo založili.
- ZAHVALA STARŠEV PRVOOBHAJANCEV: »Starši se želimo najprej zahvaliti
Bogu… Zavedamo se in izkušamo, da ob odraščanju naših otrok potrebujemo tudi
pomoč župnije. Zato smo posebej hvaležni g. župniku… Iskrena hvala tudi
mladinskemu zboru pod vodstvom Nike Uršič, ki je tako prisrčno obogatil sveto
mašo. Ob tej priliki bi se radi zahvalili tudi vsem župljanom, ker molite za naše
otroke in jim ob tej ali oni priložnosti namenite spodbudno in prijazno besedo.«
- PROŠNJA ZA NOVE STREŽNIKE: V cerkvi je služba strežnika zelo pomembna. So
predstavniki vernega občestva, ki sodelujejo neposredno pri dogajanju na oltarju.
Vabim prvoobhajance in starejše veroučence, ter še preostale strežnike, da
oblikujemo lepo skupino in si službo streženja porazdelimo med dneve tedna in
nedelje.
- Dom Medic hotel: obhajilo in bogoslužje BB v ponedeljek, 14.6., ob 10,30.
- 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.
- Romanje starejših in bolnih na Brezje: 19.6. Prijave za Goriško OK sprejema
RENATA VONČINA, voncina.renata@gmail.com, gsm 041 655 986

- ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO: kratko, popoldansko romanje bo
zadnjo nedeljo v juniju (27.6.). Prijave zbirajo po nedeljski maši članice Karitas.

Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je
izžareval pristno evangeljsko dobroto. Nekoč je
pripovedoval, kako na začetku svoje papeške službe od
samih skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s
svojimi močmi, mu je neke noči Sveti Duh navdihnil
misel: »Janez, kaj se delaš tako važnega! Kaj pa misliš,
da si? Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe še ni
bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar moreš, potem pa mirno
spi!« In od takrat naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar
je bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno.
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok, pogosto ne morejo spati
od skrbi. Če so za njihovo vzgojo storili, kar jim je narekovala vest, zlasti če so
svoja vzgojna prizadevanja pošteno podprli z zgledom doslednega krščanskega
življenja in človeške plemenitosti, lahko mirno spijo. Zasejali so gorčično zrno in
Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo verovati, da Bog deluje v svetu tudi
danes. Njegovo delovanje ni bučno, ampak tiho in preprosto.
O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori današnja evangeljska
prilika o setvi, ki raste, ko gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, ki se razraste v
velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, pravi Jezus, »seme poganja in
raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega kraljestva, katerega
seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni žitnici Svetega pisma. S temi
podobami hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako med nami raste Božje
kraljestvo. Naša naloga je pripraviti semenu Božje besede ugodna tla, potem pa
z vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje navdihe in zaupati, da bo Bog naše
napore vedno blagoslavljal.
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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