12. NEDELJA MED LETOM (19.06.2022)
KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM Lk 9,18–24

OD 19. DO 26. JUNIJA 2022 (24 - 2022)
NED.
830 Gradišče V zahvalo in priprošnjo MB, Grad. 61
19.06.2022
10h cerkev Za župljane
PON. sv. Adalbert 1930 cerkev +Darko Pirc, obletna
TOR.
sv. Alojzij
1930cerkev +Anuška Černe, Mohorini 35 (8.dan)
SRD.
sv. Janez F.
1930 cerkev +Aleksander in Marija Pregelj, Mh. 29/B
ČET.
ROJSTVO JK 1930 cerkev V čast Sv. Duhu, (MP)
PET.
Srce Jezusovo 1930 cerkev +Albin Testen
SOB.
sv. Doroteja 1930 cerkev +Ivan Mozetič, Lukežiči 33/A
NED. 13. nedelja 830 Gradišče +Urban Kobal, Oševljek 3/C
26.06.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: Trg
- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU, 3. julij 2022; romanje treh Slovenij na Svete
Višarje bo 7. avgusta. Slovesno romarsko mašo ob 12.00 vodi pomožni škof dr.
Franci Šuštar.
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3.
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- Svetovno srečanje družin od 22. do 26. junija; v sklopu tega programa bo pri
nas srečanje družin v soboto, 25. junija ob 16. uri v Kopru pri svetem Marku.
12. nedelja

Srce Jezusovo, slovesni praznik, 24.6.2022
Osem dni po prazniku svetega Rešnjega
telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni
praznik Srca Jezusovega. Letos je to 24.
junija.
Praznik skuša prodreti v globino in notranje
jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz
katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še Kristusova
daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih
globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v
Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v
kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive
vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile.

Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje:
Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov odgovor, da
je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin
človekov zavržen in umorjen. Torej je z
odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano
njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel
spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi:
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje
Božjega sina, pa tudi vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo
Jezusovo trpljenje ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k
njegovemu sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki
četrtek, ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne 'paše'
nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s
trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec
Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to
spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje povezano s križem. Zakaj
tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi čokolade raje ne delil z drugimi, pa če
hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje počivali kot
pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se kaj naredilo samo,
a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem se vsepovsod odraža
kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je danes
vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo
doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom,
trpel enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje najti:
Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir.
Po: E. Mozetič

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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