20. NEDELJA MED LETOM (14.08.2022)
OGENJ SVETEGA DUHA Lk 12,49–53

OD 14. DO 21. AVGUSTA 2022 (32 - 2022)
NED.
830 Gradišče V zahvalo sv. Florijanu, Gradišče 18/A
14.08.2022
10h cerkev Za župljane
PON. MARIJINO
830 Gradišče Za primerno vreme, Oševljek 3/C
VNEBOVZETJE 10h cerkev Za žive in pokojne župljane
TOR.
sv. Rok
1930cerkev Po namenu darovalca
SRD.
sv. Hijacint
1930 cerkev +Ida Pahor, Martinuči 20
ČET.
sv. Helena
1930 cerkev Za +Pregelj, Žigoni 19
PET.
sv. Ludvik
1930 cerkev V zahvalo (ob požaru), Martinuči 28/A
SOB.
sv. Bernard
1930 cerkev +Anton Rovtar, Lukežiči 34
NED. 21. nedelja 830 Gradišče V čast Sv. Duhu, Gradišče 18/A
21.08.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
- Skrb za cerkev: Trg
- Na praznik Vnebovzetja MB bo pri mašah blagoslov cvetja in zelišč.
- Prosim za NAROČILO SVETIH MAŠ! Nekdo je očitajoče pripomnil češ, če bi
sprejemal naročilo maš v zakristiji v nedeljo po maši, bi bilo dovolj naročil. To
gotovo ne drži. Kajti še nikogar nisem zavrnil, ko je prinesel naročilo za maše
napisano na listku ali drugače. Sem pa s tem tvegal, da bom listek pozabil v
žepu. Večja urejenost je, če naročilo za mašo zabeležim tudi na koledar!
Potrebno je poživiti občutljivost in odgovornost za življenje Cerkve in župnije
ter hvaležen spomin do pokojnih. Le tako se bo povečalo tudi naročilo maš. –
20. nedelja

Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega
Duha, ta je v nas živa in delujoča navzočnost od dneva
našega krsta. Ta ogenj je ustvarjalna moč, ki očiščuje
in prenavlja, ki sežge vsako človeško bedo, vsako
sebičnost, vsak greh, nas od znotraj spremeni, obnovi
in naredi sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh
vzplamti kakor ogenj v našem srcu. Ne začne se v
glavi, ampak v srcu. Če se bomo popolnoma odprli
delovanju Svetega Duha, nam bo On podaril drznost
in gorečnost, da zaplujemo po odprtem morju in
oznanimo Jezusa ter njegovo tolažeče sporočilo usmiljenja in zveličanja vsem, brez
strahu. Ogenj se začne v srcu.
Da bi Cerkev izpolnila njegovo poslanstvo v svetu, torej vsi mi, potrebujemo pomoč
Svetega Duha, da bi nas pri tem ne zaviral strah ter preračunljivost in se ne bi navadili
hoditi znotraj varnih meja. Apostolski pogum, ki ga v nas kot ogenj prižge Sveti Duh,
nam pomaga iti preko zidov in ovir, nas naredi ustvarjalne ter nas priganja, da stopimo
na pot še neodkritih ali nelahkih poti ter vsem, ki jih srečamo, nudimo upanje. S tem
ognjem Svetega Duha smo poklicani, da vedno bolj postajamo skupnosti ljudi, polnih
razumevanja, razširjenega srca ter veselega obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po
duhovnikih, posvečenih osebah ter vernih laikih s pozornim pogledom na apostolat, ki
so pretreseni ter se ustavijo ob trpljenju ter ob materialni in duhovni bedi. Tako bodo
zaznamovali pot evangelizacije ter poslanstva z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno
ogenj Svetega Duha je, ki nas vodi k temu, da postajamo bližnji drugim, osebam, ki
trpijo, ki so pomoči potrebne, toliki človeški bedi, tolikim težavam, tistim, ki trpijo. To je
ogenj, ki izhaja iz srca.
Prosimo Devico Marijo, da moli z nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da razlije
na vse nas vernike ogenj Svetega Duha, božanski ogenj, ki ogreje srce in nam pomaga
biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših bratov in sester.

NAČRTUJMO VEROUK: redna veroučna srečanja pričnemo skupaj z
začetkom šole. Urnik verouka (začasen):
1. razred: SREDA ob 16. uri
2. razred: SREDA ob 14. uri
3. razred: TOREK ob 14. uri
4. razred: SREDA ob 15. uri
5. razred: PONEDELJEK ob 17,30
6. razred: TOREK ob 15. uri
7. razred: PETEK ob 14. uri
8. razred: PETEK ob 15. uri
9. razred: PETEK ob 16. uri
MLADINCI (pošolski): PETEK po maši

Po: E. Mozetič

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je najla
žje 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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408

ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

