18. NEDELJA MED LETOM

(01.08.2021)

NE BODIMO ČRNOGLEDI – DELAJMO BOŽJA DELA Jn 6,24–35

OD 01. DO 08. AVGUSTA 2021 (31 - 2021)
830 Gradišče
01.08.2021
10h cerkev
PON. sv. Štefan I.
8h cerkev
TOR. sv. Martin
1930 cerkev
SRD. sv. Janez Vianej 1930 cerkev
ČET. sv. M. Snežna 1930 cerkev
PET. J.spremenitev 1930 cerkev
SOB. sv. Kajetan
16h cerkev
1930 cerkev
NED. 19. NED. m.l. 830 Gradišče
08.08.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Lukežiči
NED. 18. NED. m.l.

Za žive in pok. Pregelj, Gradišče 61
Za župnijsko skupnost
Za + iz družine Vidmar, Oševljek 10

// ni maše //
// ni maše //
+Marija Kobal, Oševljek 13
Za duše v vicah, Martinuči 5/A

Poroka (Urška – Gregor)
Za zdravje (NP)
+Urban Kobal, Oševljek 3/C
Za župnijsko skupnost

- PRVI PETEK: dopoldne obisk bolnih in starejših na domu

- Izbira članov ŽPS in ŽGS: Slovenski škofje so sklenili, da bo izbira novih članov
župnijskih pastoralnih svetov zaradi epidemije covida-19 potekala v letu 2021.
Po posvetovanju z dekani bo v naši Koprski škofiji potekala izbira članov ŽPS in
ŽGS v nedeljo, 26. septembra 2021. Iz tehtnih razlogov se lahko izbira po
presoji župnika zamakne za teden dni. V naši škofiji poteka izbira članov na
osnovi kandidatne liste. Pri umestitvi kandidatov na kandidatno listo moramo
biti pozorni na uravnoteženo razmerje med moškimi, ženskami, fanti in dekleti
ter na starostno strukturo kandidatov. Ob uporabi kandidatne liste morate
obvezno predhodno pridobiti pisno soglasje kandidatov. Soglasje je treba
obnoviti, četudi je bilo že pridobljeno v letu 2020. Uporabljajte priročnik za
izbiro članov, kjer dobite vse formularje. Lahko pa poiščete priročnik tudi na
spletu in okrepite v tem času molitev za pravilno izbiro članov! Ko ordinarij
potrdi seznam članov, župnik vsakemu osebno na določeno nedeljo pri
župnijski maši izroči lastnoročno podpisano listino o imenovanju za člana ŽPS in
ŽGS. S tem sta ŽPS in sporočila slovenskih škofij 8/2021 165 ljubljanska
nadškofija ŽGS dokončno oblikovana, zato čim prej po izbiri pošljite člane v
potrditev.
Ervin Mozetič škofov vikar za pastoralo

Množica Jezusovih sledilcev išče učitelja, po
katerem se dogajajo znamenja. Pred kratkim
so bili ljudje priče čudežu pomnožitve kruha in
rib in sedaj iščejo človeka, po katerem se je
zgodilo znamenje. Ko ga najdejo, jih nagovori
in jim razodene pravi razlog svojega prihoda
in delovanja.
Jezus ni prišel, da bi delal čudeže, čeprav so se ti po njem dogajali. Veliko bolj
pomembno kot to, da je kruh čudežno pomnožen, je pomembno to, da so ljudje
kruh jedli in se nasitili. To je bilo namreč Božje znamenje zelo konkretne skrbi
zanje. Čudeži v nobenem smislu ne nasitijo človeka, marveč kažejo na izvor
vsega, kar je – na pravo hrano.
Čudežno pomnoženi kruh je zgolj znamenje kruha, ki bo popolnoma nasitil
vsakogar, ki ga bo jedel. Ta kruh bo hrana za večno življenje. Jezus sam je
popolna hrana in popolna pijača, ki nasiti in odžeja za vedno. Le kako je to
mogoče? Jezus je postal človek in je izšel iz samega vira vsega bivajočega. Kdor
torej sprejme Jezusa, ima neposredni stik z Bogom, torej neposreden stik z
izvirom življenja samega – kdo bi si potem želel česa drugega?
In kako priti do te hrane in te pijače? Jezus pravi, da sta potrebni dve stvari.
Priti k Jezusu in mu zaupati. Jezusova bližina je popolna hrana in odnos zaupanja
v Jezusa je popolna pijača. Pristopiti k Jezusu pomeni prisluhniti njegovemu
nauku, ki ljudi hrani z modrostjo, verovati ali zaupati mu, pa pomeni najti pravi
smisel.
Po: p. D. Ristić, radio.ognjisce.si

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.

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

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