25. NEDELJA MED LETOM (18.09.2022)
DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA Lk 16,1–13

OD 18. DO 25. SEPTEMBRA 2022 (37 - 2022)
NED.
830 Gradišče +Drago Besednjak, Oševljek 10
18.09.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
PON. sv. Teodor
19h kapela +Bogdan Pregelj, Merljaki 33
TOR.
sv. Andrej
19h kapela V čast MB, (MP)
SRD.
sv. Matej
19h kapela +Jože Ukmar, Bazoviška 3
ČET.
sv. Mavricij
19h kapela +Sonja Rusjan, R. Podkraj 1
PET.
sv. Pij
19h kapela +Janko in starši Mozetič, Arčoni 16
SOB.
Bl. A.M.Slom. 19h cerkev +Irena in Ivan Martinuč, Martinuči 32
NED. 26. nedelja 830 Gradišče Za +Skomina in Rojc, Gradišče 40
25.09.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
- Skrb za cerkev: Merljaki
25. nedelja

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.
Vabljeni tudi novi člani!
- torek po maši: srečanje za starše od 1. do 4. razreda
- Skupna priprava staršev na krst- Nova Gorica: 22.09; Dornberk: 12.10.
- VEROUK: nekaj sprememb: 3. razred ima srečanja v torek ob 15. uri;
6. razred v torek ob 14. uri; 9. razred v soboto ob 16. uri.
SLOMŠKOVE MISLI ZA DANAŠNJI ČAS
Besedi: Moli in delaj! obsegata
vse, česar nam je za časno in večno
zveličanje potreba.

Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč
poštenem oskrbniku. Obstaja nevarnost, da bi človek
pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po
človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim
premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezusove
prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje
Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do
imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno
nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek napačen
pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu
tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad,
tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij,
je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno
iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše
duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same sebe rešili
v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali za
“kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, vendar pa je logika,
kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti, podobna. Nihče se ne
more rešiti sam, ampak si mora pridobiti prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to,
da si prijateljev nihče ne more pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko,
s korupcijo, temveč z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre
torej za tisto, kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni,
upodobi naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce
upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki
morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali
pridobiti prostorček v nebesih.
Po: E. Mozetič

Le boljše čase si ljudje obetajo, ali kje jih
bomo vzeli? Iz dobre šole
prirastejo boljši časi, iz slabe pa slabši,
kajti časi so taki, kakršni so ljudje.

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.

Napačna vzgoja otrok je slabih časov
mati. Slabo vzgojeni otroci so bodeče
trnje za vso sosesko in nam le slabe čase obetajo.
Vsako delo storimo z veseljem, naj je še tako težko.

ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.

TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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