16. NEDELJA MED LETOM

(18..07.2021)

POČITNICE Z BOGOM Mr 6,30–34

OD 18. DO 25. JULIJA 2021 (29 - 2021)
NED. 16. NED. m.l. 830 Gradišče Za žive in pokojne Mrevlje
18.07.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Makrina
1930 cerkev Za + iz družine Vidmar, Oševljek 10
TOR. sv. Apolinarij 1930 cerkev V zahvalo in priprošnjo, Martinuči 28/A
SRD. sv. Lovrenc
1930 cerkev Po namenu, Merljaki 13/A
ČET. sv. Marija M. 1930 cerkev +Peter Sušmelj, R. Podkraj 39
PET. sv. Brigita
1930 cerkev +Cvetko Pahor, Martinuči 20
SOB. sv. Krištof
1930 cerkev Za pokojne, Žigoni 71
NED. 17. NED. m.l. 830 Gradišče Za pokojne Besednjak, Oševljek 12
25.07.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Žigoni
- SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN STAREJŠIH: papež Frančišek ga je letos prvič
razglasil in ga obhajamo v nedeljo, 25. julija. Ob tej priliki poskrbimo za njihov
prevoz k maši in spremljanje. Lahko pa tudi povabite duhovnika na obisk in prejem
zakramentov k tistim, ki ne morejo v cerkev.
- KRIŠTOFOVA NEDELJA: 25.7.: Misijonska vozniška akcija MIVA za nakup vozil
našim misijonarjem. Po maši bo pred cerkvijo blagoslov vaših vozil. V cerkvi boste
lahko v poseben nabiralnik darovali svoj dar za misijonska vozila in prejeli nalepko
sv. Krištofa ter spominsko podobico. V njihovem imenu se vam iskreno
zahvaljujem.

- NEPRIJETNA OKVARA V ŽUPNIŠČU: Ker je v kurilnico iz stropa močno tekla
voda, smo v nadstropju v kopalnici razbili tlak. Nismo našli okvare, pa tudi voda
je prenehala z zamakanjem. Sedaj čakamo, da bi voda znova začela brizgati in
bi pokazala, kje je okvara. Morda bo kdo rekel: ,saj ni mogoče, pa je vendar
res!' Šele nato bomo morali v celoti obnoviti kopalnico. Hvala vsem
požrtvovalnim delavcem, ki so hitro prišli na pomoč. Pomoč pa bo še potrebna;
se priporočam!
- VABILO MLADIM: še vedno potekajo mnogi verski programi, ki so vam
namenjeni: 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.

Zajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo za seboj že
praktično mesec počitnic, mnogi delavci in uslužbenci pa so na
dopustu. V evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus svoje učence,
ki so se vrnil s prvega misijonskega potovanja in mu
pripovedovali, kaj vse so doživeli in naredili, poslal na dopust.
»Pojdite na samoten kraj sami zase in se nekoliko odpočijte.« To
je smisel počitnic, dopusta: nabrati si novih moči za delo, najti čas
zase, za svoje najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti svoje
obzorje. Če smo kristjani, v svoj počitniški »program« vključimo
tudi Boga, saj nas on čaka v vseh lepotah narave, ki jih
odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se srečujemo. Če kristjan na
počitnicah ali dopustu »izključi« Boga, s tem razodeva, da ta čas
gleda kot priložnost, da se »razdivja«.
Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi človek ne mogel vzdržati, če ne bi
vsako leto za nekaj časa »izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila o
Cerkvi v sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se pravilno uporablja za razvedrilo in
utrjevanje duševnega in telesnega zdravja …«
Nekoč so bili prosti dnevi vezani zgolj na nedelje in praznike, danes pa življenje
prinaša še bolj »poseben stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med
tednom, ko mora večina ljudi iti na delo; nedelje za mnoge niso več dnevi brez dela in
niso posvečene Bogu, kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z
drugačnimi opravili. Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane, ne najdejo časa za nedeljsko
mašo. Preprosto ne pomislijo, da je povezanost z Bogom neusahljivi vir notranje moči
in miru ter medsebojne povezanosti. Vsak konec tedna kristjanu omogoča najboljšo
»osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je tudi šola za počitniške dni in dopust. Angleži
imajo za to izraz »holidays«, kar v dobesednem prevodu pomeni »sveti dnevi«.
Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično sveti dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in
okrepili.
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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