20. SEPTEMBER : 25. NEDELJA MED LETOM
BOŽJA PRAVIČNOST Mt 20,1–16a

NED.
PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

OD 20. DO 27. SEPTEMBRA 2020 (38 - 2020)
25. NED. MED L.
830 Gradišče +Ladko Kerševan, Oševljek 17
20.09.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
sv. Matej
19h cerkev
+Luka Zorn, Trg 65
h
sv. Mavricij
19 cerkev ++Anton in Angela Lukežič, Lukežiči 33/A
sv. p. Pij
19h cerkev Za ++Lukežič, Trg 65
bl. Anton Slom 19h cerkev
+Janko Mozetič, Arčoni 16
sv. Sergij
19h cerkev ++Rudolf in Marija Mozetič, Žigoni 41
15h cerkev Za birmance
sv. Kozma in D.
+Milorad Paljič, Martinuči 2
26. NED. MED L.
830 Gradišče +Zora Saksida, Gradišče
27.09.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost

- Skrb za cerkev: starši birmancev
- BIRMA bo v soboto, 26. septembra, ob 15. uri. Birmanih bo 11 mladih. Cerkev naj bo
rezervirana predvsem za birmance, njihove družine in botre. Drugi sorodniki in prijatelji
po možnosti spremljajte dogajanje od zunaj. Tako bomo lažje ohranjali predpisano
razdaljo med družinami in skupinami. Varujmo svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati
za takega gospodarja, ki daje enako plačo za eno uro dela
kot za cel dan garanja. Po naši pameti so imeli čisto prav
tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica?
Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, ki
smo prenašali težo dneva in vročino!« Pravim – po naši
pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo povedati nekaj zelo pomembnega za
naše življenje. Resnico, ki smo jo slišali že v prvem berilu iz ust preroka Izaija:
»Moje misli niso vaše misli, in moja pota niso vaša pota, govori Gospod!« Jezus je
hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Naša pravičnost
nosi pečat naše omejenosti, ker nujno sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se
ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore.
Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje dovolj možnosti, da bi bil srečen
tu in potem vso večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, kakršnega smo
sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. Gospodar v današnjem
evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?«
Slovenski pregovor ve povedati, da je na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi
bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sveta. Ljudje smo čudna
bitja: če se komu dobro godi, se brž zaleže v naše srce črv nevoščljivosti in
privoščimo mu, če ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razodevata
strašno pomanjkanje ljubezni do bližnjega, ki je prva in temeljna zapoved
Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi mi.
Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo
opravimo dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo.

- SKAVTI vabijo in vpisujejo nove člane: v nedeljo 4.10.2020 pred cerkvijo Kristusa Odrešenika NG

Po: S. Čuk

ZAČETEK VEROUČNEGA LETA:
- URNIK VEROUKA: 1. razred: četrtek 15,30; 2. razred: sreda 14,00; 3. razred: četrtek 14,30; 4. razred: sreda
15,00; 5. razred: ponedeljek 17,30, 6. razred sreda 16,00, 7. razred petek 15,30, 8. razred petek 15,30, 9. razred
petek ob 14,30
NA SREČANJA PRIHAJMO Z MASKAMI, POSKRBIMO ZA RAZKUŽEVANJE (razkužilo ni namenjeno za umivanje rok,
to napravimo doma z vodo in milom. Varčujmo po pameti.
Otroci naj po vzoru šole prihajajo z maskami. Na prvo srečanje prinesejo spričevala. Pri prvi uri bodo prejeli
katekizme, liturgične zvezke. Prispevek za stroške verouka (elektrika, ogrevanje…) je za 1. otroka je 20 €, za
naslednje pa 10 €.

Priprava na birmo: zelo si želim lepih srečanj mladih birmancev. Lepo oblikujmo svete maše med
birmansko devetdnevnico. Hvala, ker ste dobrovoljno sprejeli spremenjen spored. Spoved
birmancev, botrov… bo v petek od 17. ure dalje; spoveduje g. Jože Zupančič iz Mirenskega grada.

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.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

