12. NEDELJA MED LETOM

(20.06.2021)

GOSPODAR SVETA IMA VSE »POD KONTROLO« Mr 4,35–41
OD 20. DO 27.
12.
NED.
m.l. 830 Gradišče
NED.
20.06.2021
10h cerkev
PON. sv. Alojzij
1930 cerkev
TOR. sv. Pavlin
1930 cerkev
SRD. sv. Jožef C.
1930 cerkev
ČET. R. Janeza Krst. 19h cerkev
PET. sv. Doroteja 1930 cerkev
SOB. sv.Jožefmarija 1930 cerkev
NED. 13. NED. m.l. 830 Gradišče
27.06.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Merljaki

JUNIJA 2021 (25 - 2021)
+Jožefa, Anton in Feliks, Gradišče 18/B
Za župnijsko skupnost
+Alojz Rot, Oševljek 19/A
+Renato Pušnar, Merljaki 4
V čast Sv. Duhu, Martinuči 5/A
+Albin Testen
+Ivan in Marinka, Lukežiči 33/A
V čast MB: za zdravje (PM)
Za žive in pokojne Stubelj, Gradišče 61
Za župnijsko skupnost

- Verouk: mnogi veroučenci še niso vrnili spričeval. Prav tako prosim, da vsi
prvoobhajanci čimprej vrnejo oblekce – palerince prvega obhajila.

- MOLITEV ZA DOMOVINO: »Iniciativna skupina 24 ur molitve in posta za
domovino« je ob tridesetlenici samostojne in demokratične Slovenije
pripravila. 24 ur molitve in posta bo potekalo od 21. junija od 18.00 do 22.
junija do 18.00 in v tem času se bomo preko spleta povezali v molitvi, ki jo
bodo oblikovale različne skupine doma in izven meja naše države, prav vsak pa
se bo molitvi lahko pridružil preko YouTube kanala Družine
na www.youtube.com/Druzinamedia
- PROŠNJA ZA NOVE STREŽNIKE: Vabim prvoobhajance in starejše veroučence, ter
še preostale strežnike, da oblikujemo lepo skupino in si službo streženja
porazdelimo med dneve tedna in nedelje. Prvo bo srečanje to nedeljo po maši.
- VABILO MLADIM so namenjeni mnogi verski programi: 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.
- Sveta maša za pokojnega nadškofa ALOJZA URANA bo v ponedeljek, 21.
junija, ob 18.30 v ljubljanski stolnici. Sv. mašo boste lahko spremljali preko
neposrednega prenosa na Youtube kanalu Nadškofije Ljubljana:
https://www.youtube.com/channel/UCNzwXVDvCoRUi-QT4iJGwPQ
- ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO: kratko, popoldansko romanje bo
prihodnjo nedeljo v juniju (27.6.). Odhod z avtomobili ob 14. uri izpred naše
cerkve.

Bog je gospodar sveta in vladar ljudi. V Jobovi knjigi
Bog ukazuje naravnim silam: »Do sem pojdeš in nič
dalje!« Enako pravi tudi človeku, čeprav si mi ljudje
domišljamo, da moremo neomejeno gospodariti nad
ustvarjenim svetom. Če se človeku kaj malega posreči,
že misli, da je ves svet njegov! Ko mlad človek konča
šolanje, si domišlja, da je požrl modrost vsega sveta.
Tisti, ki imajo za seboj nekaj življenjskih izkušenj, se
takim domišljavcem smejejo, češ: kmalu boste spoznali,
da je življenje še marsikaj drugega kot tisto, kar ste
zvedeli v šoli! Božja modrost, zapisana v psalmih, pravi: »Zakaj hrume narodi in
si ljudstva izmišljajo prazne reči? Tisti, ki stanuje v nebesih, se jim smeje!« Bolj
modro je priznati Božjo moč in njegovo vednost kot pa se zaganjati zoper njega.
Božja beseda nas spodbuja k veri in zaupanju. Glavna misel razodetja je, da smo
v Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile sveta, bo znal pomiriti viharje našega
življenja, da se ne bodo obrnili nam v škodo. Pogoj je seveda zaupanje v njegovo
bližino, v njegovo nenehno varstvo. Pred odhodom s sveta je Kristus svojim
prijateljem učencem obljubil, da bo z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil mirnega
življenja brez težav in nadlog (mnogi pobožni ljudje mislijo, da bi moral Bog
posebej skrbeti za mirno življenje »svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: »Na
svetu boste imeli stisko, toda zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav je Bog
dober in pravičen, dopušča, da trpijo tudi nedolžni, saj celo svojemu lastnemu
Sini ni prizanesel.
Prav v Kristusovem trpljenju pa je odgovor na Jobovo vprašanje o trpljenju
nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri notranje iskanje. Toda vera mora biti močna
in živa. Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je breme življenja, močnejša mora biti
vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!«

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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