12. NEDELJA MED LETOM

(21. JUNIJ)

NE BOJTE SE Mt 10,26–33

OD 21. DO 28. JUNIJA 2020 (25 - 2020)
NED. 12. NEDELJA 830 Gradišče +Pavel Skomina, Gradišče 40
21.06.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Janez Fisher 19h cerkev +Miro Merljak, Merljaki 30
TOR. sv. Jožef C.
19h cerkev +Jože Fegic (Vipavska 13)
SRD. Rojstvo J.KRST 19h cerkev +Ivan Mozetič, Lukežiči 33/A
ČET. Dan državnosti 19h cerkev +Emil Besednjak, Merljaki 6/A (1.obl.)
PET. sv. Jožefmarija
19h cerkev +Viktor Vidmar, Trg 11
SOB. sv. Ema Krška 19h cerkev +Peter Sušmelj, R.Podkraj 39 (1.obl.)
NED. 13. NEDELJA 830 Gradišče V dober namen, Oševljek 3/C
28.06.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Lukežiči
- Oratorij na Mirenskem Gradu: od 6. do 11. julija. Prijave zbirajo do zapolnitve
prostih mest na tel. številko 040/348-481 (Maja Prinčič).
- Pastoralni svet: Letos ni bilo mogoče izpeljati volitev novega Pastoralnega
sveta, zato je škof sedanjemu Past. svetu podaljšal mandat za 1 leto.
- Prosimo za naročilo sv. maš!
DAN DRŽAVNOSTI
Ob 29. rojstnem dnevu naše države tudi
letos člani Pobude Molitev in post za
domovino vabijo, da se molitveno
povežemo v devetdnevnici za domovino, ki
bo od 16. do 24. junija 2020.V času
devetdnevnice bo vsak dan ob 5h zjutraj na
Radiu Ognjišče molitev rožnega venca. Od
23. junija od 17.30 do 24. junija do 17.30 bo 24 ur molitve in posta za domovino.
Osrednja 24 urna neprekinjena molitev bo potekala v ljubljanski stolnici in se bo
zaključila z mašo za domovino, ki jo bodo 24. junija 2020 ob 17.30 darovali
slovenski škofje. Škofje so sklenili, da ta večer zvonimo ob 20. uri 5 minut z vsemi
zvonovi. Vabimo, da vsak na svoj način in po svojih močeh sodeluje pri molitvi in
postu za našo domovino – za spreobrnjenje vsakega od nas in duhovni preporod
našega naroda.

V današnjem evangeliju kar trikrat slišimo: »Ne bojte se!«
Najprej Jezus pravi: »Ne bojte se ljudi!« Ljudje sodimo po
videzu, Bog sodi po namenih našega srca. Prišel bo dan, ko se
bodo razkrili nameni vseh src javno, vpričo vsega človeštva, in
takrat se bo videla prava vrednost človeka. Če se v življenju
ravnam po načelu Bog me vidi, zlepa ne bom neiskren, dvoličen.
Če imam pred očmi dejstvo: Bog me vidi in pozna do
najglobljega kotička srca, bom iskren in se ne bom pretvarjal
pred ljudmi. Tudi se ne bom pretirano »grizel« zaradi takšne ali drugačne sodbe ljudi. Če me
hvalijo, sam najbolje vem, koliko sem vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi koristno uporabil
vse Božje darove, zato me nobena hvala ne bo prevzela. Če me upravičeno grajajo, si bom
grajo vzel k srcu in se bom poboljšal. Če pa graja ni upravičena, me ne bo potrla, zavedajoč
se, da je pomembno edino to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom biti čim boljši. In če bom
dober v Božjih očeh, tudi v očeh ljudi ne bom mogel biti slab.
Potem smo slišali Jezusove besede: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo
umoriti.« Vsa zgodovina krščanstva je hkrati zgodovina mučencev – doslednih Jezusovih
učencev, ki so radi žrtvovali svoje življenje, da so ohranili nedotaknjeno zvestobo svojemu
Gospodu. Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni do Boga in se uresničuje v medsebojni
človeški ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo ljubezen mater, ljubezen trpečih,
bolnikov, ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, tistih, ki jih svet – in po navadi mi z njim –
zaničuje, gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil svet, nam pripravlja velikanska presenečenja.
Od nas je odvisno, ali bodo ta presenečenja za nas ugodna ali neprijetna. Pomembno je
vedeti: Bog stalno bedi nad nami.
Predvsem naj se ne bojimo priznati njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da smo
njegovi učenci. Vendar Jezus ne misli toliko na slovesne izjave in priseganja, da smo verni,
misli predvsem, da ga ne zatajimo s svojim življenjem.
Po: S. Čuk, Misli srca

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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