19. JULIJ: 16. NEDELJA MED LETOM
SODOBNI SVET JE POLN LJULJKE

OD 19. DO 26. JULIJA 2020 (29- 2020)
NED. 16. NED. MED L. 830 Gradišče ++Marija in Radivoj Persič
19.07.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Apolinarij 19h cerkev V priprošnjo Sv. Duhu, Trg 16
TOR. sv. Lovrenc
19h cerkev V čast Svetg. MB: v zahvalo, Mart. 18
SRD. sv.Marija Magd. 19h cerkev V čast MB: za zdravje, Podkraj 8
ČET. sv. Brigita
19h cerkev +Cvetko Pahor, Martinuči 20
PET. sv. Krištof
19h cerkev +Jakob Primožič, Podkraj 24
SOB. sv. Jakob
19h cerkev Za ++starše Misel, Martinuč, M. 25/A
NED. 17. NED. MED L. 830 Gradišče Za +Viktorijo Špacal, Oševljek 3/C
26.07.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Podkraj in Tureli (krasilce prosimo, da vsaj v poletnih mesecih
pridejo tudi med tednom osvežit, zalit in očistit šopke in ikebane.
- Prosim za naročilo sv. maš!
- TEDEN V STRŽIŠČU: Prihodnji teden, od 27.7. do 1.8., se bom tam udeležil lepih
in bogatih počitniških dni v prelestni vasici Stržišče. Lepo vabim mlade in
birmance iz 9. razreda, da se mi pridružijo. Odšli bomo v nedeljo popoldne.
Župljane prosim za razumevanje, da se v tem tednu v potrebi duhovnika obrnete
na sosednje župnike.

(Mt 13,24-43)

Živimo v svetu, v katerem nastopajo najrazličnejše ideje,
religiozna gibanja in življenjske zamisli; naš svet je podoben
veliki trgovski hiši. Smo v nevarnosti, da se bomo na vseh
področjih začeli obnašati kot potrošniki. Iz obilja ponudbe
nepremišljeno jemljemo, kar nam ugaja, kar nas nagovarja;
velikokrat predvsem tisto, kar nam godi. Izbira postaja vse
težja, saj je vsega preveč. Za privlačnimi ovitki se skriva
veliko ničvrednega blaga.
Podobno velja za ponudbo idej in življenjskih zamisli. Na
njivi tega sveta uspeva poleg žita veliko raznovrstnega
plevela. Mnogi se ravnajo po vzorcih, ki jih ponujajo sredstva obveščanja, predvsem
televizija in plehke revije. Domišljajo si, kako dobro so obveščeni, če preberejo ves
rumeni tisk, a ne vedo, da s tem postajajo žrtve grobe manipulacije. Vso ponudbo
sredstev obveščanja bi lahko primerjali reki. Tisti, ki hočejo vse slišati, videti in prebrati,
so podobni človeku, ki bi hotel popiti vso reko z vso njeno nesnago vred. Pameten pa
bo šel ob toku navzgor proti izviru in našel čisto, zdravo vodo. Ta izvir je Božja beseda,
evangelij, iz katerega se napajajo rodovi že dolga leta.
V teh poletnih tednih, ko so polja odeta v zrelo klasje, nam tudi Božja beseda govori
o setvi in žetvi, o rasti dobrega semena in o plevelu, ki duši rastoče žito. Vsak od nas je
njiva s semenom dobre volje in prizadevanja, a tudi ljuljka zla, greha in sebičnosti je v
nas. Zato je potrebno neprestano delo duhovne ekologije. Notranjo njivo je namreč
treba pleti, saj plevel jemlje hrano in zrak žitu.
Tu pa smo v trajni nevarnosti, da bi začeli pleti najprej pri drugih. Ali so res ljudje, ki
so samo ljuljka? Sodbo o njih prepustimo Bogu. Nismo pravični sodniki, ker ne vidimo
zadnjih razlogov in prepadov človeških src. Bog pa »preiskuje srca« in »ve, kaj je v
človeku«.
po B. Dolencu

- KRIŠTOFOVA NEDELJA, 26. JULIJA: Krištofovo nedeljo lahko imenujemo tudi
slovensko misijonsko nedeljo. Ob tej priliki
blagoslavljamo naša vozila, prosimo za Božje varstvo
na vseh naših poteh. Ob tej priliki darujemo tudi svoj
dar za nova vozila naših misijonarjev. Tudi letos bo
po maši blagoslov vozil na trgu pred cerkvijo. Svoj dar
za misijonska vozila boste lahko oddali v nabiralnik v
cerkvi in vzeli nalepko in vizitko MIVE. Bog naj blagoslovi vašo velikodušnost!
- ROMANJE TREH SLOVENIJ NA SVETE VIŠARJE bo v nedeljo, 2. avgusta: ob 10.
uri predavanje, maša, kulturni program.
- VIŠARSKI DNEVI MLADIH: letos bodo od petka, 31. julija do nedelje, 2. avgusta.
Nekaj mest je še prostih. Več informacij najdete na tel. +386(0)1 438 30 50.

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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