11. NEDELJA MED LETOM (14. JUNIJ)
DVANAJST IMEN Mt 9,36–38; 10,1–8

OD 14. DO 21. JUNIJA 2020 (24 - 2020)
NED. 11. NEDELJA 830 Gradišče +Flora Lisjak, Oševljek 22
14.06.2020
10h cerkev Za prvoobhajance
PON. sv. Vid
19h cerkev Po namenu: +Anton Remškar
TOR. sv. Beno
19h cerkev Po namenu: +Janez in Frančiška F.
SRD. sv. Rajner
19h cerkev Po namenu: +Izido Premrl
ČET. sv. Gregor
19h cerkev Po namenu: +Stane in Darko Šebenik
PET. SRCE JEZUSOVO 19h cerkev +Marijan Černe, Mohorini 35 (30.dan)
SOB. MAR. BREZ. SRCE 19h cerkev +Alojz Lukežič, Lukežiče 33/A
NED. 12. NEDELJA 830 Gradišče +Pavel Skomina, Gradišče 40
21.06.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Arčoni
- Veroučna spričevala so otroci prejeli pri verouku. Podpisano spričevalo naj otroci
čimprej vrnejo, najkasneje 21. junija, ob zaključni zahvalni maši.

- Priprava staršev na krst otrok bo v Šempetru, kot je objavljeno na plakatu, in
sicer v sredo 10., 17. in 24. junija, ob 17,30.
- Oratorij na Mirenskem Gradu: od 6. do 11. julija. Prijave zbirajo do zapolnitve
prostih mest na tel. številko 040/348-481 (Maja Prinčič).
- Prosimo za naročilo sv. maš!
PRAZNIK PRESVETEGA SRCA JEZUSOVEGA (petek, 19. junija)
Podoba Jezusove, s sulico prebodene strani, je bila znana že
v prvih stoletjih krščanstva. V sodobnem svetu so dala
močno pobudo za pobožnost videnja sv. Marjete Marije
Alacoque (+1690). To je bil čas hladnega janzenizma, ki je
enostransko poudarjal le božjo strogost, zamolčeval pa
božjo ljubezen in vsezveličavno božjo voljo. Sporočilo je bilo
kot dih toplega pomladnega sonca. Izkušnja nam pove, da
ravno misel na čudovito božjo ljubezen človeka učinkoviteje
odvrača od greha in nagiblje k veseli požrtvovalnosti v
življenju po evangeliju. Danes mnogi ugotavljajo, da se je
močno izgubil čut za greh, ker se pač zgubil čut za Boga in njegovo svetost. Zato
poživimo ponižno in pristno pobožnost do Jezusovega srca.

Današnji evangelij nam našteva imena dvanajsterih mož, ki si jih je Jezus izbral za
apostole. Kaj vemo o njih?
Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo človeškim potezam svojega značaja.
Ko bi moral moliti, je spal; ko bi moral misliti na nebeško, je mislil na zemeljsko; ko bi se
bil moral za Jezusa postaviti, je prisegal, da ga ne pozna.
K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega imamo lahko za predstavnika ljudi, ki
drugim pomagajo naprej, sami pa ostanejo v ozadju.
Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, ker sta klicala Božjo kazen na
negostoljubno samarijsko vas. Janez bo pozneje dobrohotnejši. Stal bo pod križem, pa
ne bo rekel žal besede čez Jezusove morilce. Oba z Jakobom bosta pokazala
pripravljenost piti Jezusov kelih.
O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim drevesom modrovala, ali je možno, da
pride Mesija iz tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret.
Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal v društvo dvomljivcev in
črnogledcev.
Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen na denar. Če bi bil res takšen,
Jezusu in njegovemu spremstvu ne bi priredil velike gostije. Hvaležni smo mu, da si je
zapomnil toliko Jezusovih besed in dejanj in jih ohranil v evangeliju.
O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so spadali med Jezusovo dvanajsterico.
Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše končal. Koliko rajši bi ga videli
skesanega pod križem kakor visečega na vrvi.
Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje povabil v svoj ožji krog, ne vemo. Ni
naredil iz njih nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so bili poprej. Prejeli pa so nalogo,
ki presega človeške moči: oznanjati Božje kraljestvo. Storili so, kar so mogli. Česar sami
niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih je izbral in poslal.

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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