21. NEDELJA MED LETOM

(22.08.2021)

DUH, KI OŽIVLJA Jn 6,60–69

OD 22. DO 29. AVGUSTA 2021 (34 - 2021)
830 Gradišče
22.08.2021
10h cerkev
PON. sv. Roza
1930 cerkev
TOR. sv. Jernej
1930 cerkev
SRD. sv. Ludvik
1930 cerkev
ČET. sv. Ivana
1930 cerkev
PET. sv. Monika
1930 cerkev
SOB. sv. Avguštin
1930 cerkev
NED. 22. NED. m.l. 830 Gradišče
29.08.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Mohorini
NED. 21. NED. m.l.

Za +iz družine Kobal in Rakušček, Ošv. 3/C

Za župnijsko skupnost
V zahvalo za zdravje po covidu
Za spreobrnjenje v družini
+Ciril Rejc, Oševljek 19/A
+Anton Rovtar, Lukežiči 34
V čast MB: za zdravje (Dom)
+Angel Martinuč, Merljaki 25/A
+Silvan in Jolanda Bavcon, Gradišče 62

Za župnijsko skupnost

- (POSKUSNI) URNIK VEROUKA: 1. razred: sreda ob 16h; 2. razred: sreda ob
14h; 3. razred: torek ob 14h; 4. razred: sreda ob 15h; 5. razred: ponedeljek
ob 17h; 6. razred: torek ob 15h; 7. razred: petek ob 14h; 8. razred: petek ob
15h; 9. razred: petek ob 16h. Verouk se prične v ponedeljek, 6. septembra.
Prve dneve v septembru bom pred mašo na razpolago za spoved otrok,
staršev… Vpis otrok v prvi razred bo prvo uro srečanja. Starši bodo prejeli in
izpolnili prijavnico. Prav tako vabimo, da se ponovno vključijo k verouku
otroci, ki so ga zadnje leto neredno obiskovali. Pri verouku bodo otroci
prejeli ustrezen veroučni zvezek in Liturgični zvezek v pomoč za
razumevanje sporočila nedeljske in praznične maše.

Jezus ponovno zatrjuje, da je njegovo telo
resnična jed in kri resnična pijača. Mnogi poslušalci
tega sporočila ne sprejmejo. Jezusa trumoma
zapuščajo. Ostane le skupina privržencev, zbrana
okrog apostola Petra.
Današnje stanje ni veliko drugačno. Poznamo
skupnosti kristjanov, ki trdijo, da ne verujejo v
Jezusovo navzočnost pod podobama kruha in vina
na naših oltarjih. Priznajo sicer, da je Jezus spremenil kruh v svoje telo, a da je to storil
le pri zadnji večerji. Mi danes obhajamo le spomin na oni enkratni dogodek. Sklicujoč
se na Jezusove besede: »Če ne boste jedli telesa Sina človekovega in pili njegove krvi,
ne boste imeli življenja v sebi«, utegne kdo sklepati, da bi duhovnost teh ljudi morala
biti mrtva, saj nima od česa živeti. Izkustvo pa dokazuje, da je marsikje živa in da
prinaša sadove dobrih del. Kako si to razlagati?
»Duh je, ki oživlja, telo ne koristi nič,« nam zagotavlja Jezus v današnjem odlomku.
To pomeni, da tudi mi, ki verujemo v Jezusovo resnično navzočnost v posvečenem
kruhu, tega le takrat prav prejemamo, kadar to delamo v duhu, v veri in ljubezni. Sam
zunanji obred brez duha nič ne koristi.
Iz dobrih del in lepega krščanskega življenja tistih, ki se z Jezusovim telesom ne
hranijo, pa smemo sklepati, da jih oživlja in da jim navdihuje dobroto tisto razumevanje
obhajanja Jezusove zadnje večerje, do katerega so se sposobni povzpeti. Spomniti se
moramo pogostih Jezusovih besed: »Kdor more razumeti, naj razume.« Oživlja pa jih
še nekaj: Božja beseda. Z njo se hranijo in z njo nadomeščajo, kar bi jim sicer dajalo
prejemanje obhajila. Opirajo se na Jezusovo izjavo, da je njegov pravi učenec tisti, ki
njegovo besedo posluša in izpolnjuje.
Naša misel gre še dalje. Odkriva duhovnost in dobra dela tudi pri nekaterih, ki se ne
hranijo ne z Jezusovim telesom in ne krvjo. Upravičeno smemo sklepati, da jih oživlja
Jezusov Duh od znotraj. Ta namreč ni vezan ne na kruh, ne na besedo in na nič
zunanjega, temveč veje, kjer hoče, in oživlja, kogar hoče.

- ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: zadnje srečanje v sedanji sestavi bo v torek, ob 20.
uri. Pogovor o umestitvi novega ŽPS, ter o soodgovornosti pri vodenju verouka.

Po: Beseda da besedo

- Maša v Domu na Gradišču bo predvidoma prvo soboto, 4. septembra, ob 10. uri ,
če se zdravstvene razmere ne poslabšajo.

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.

- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših na domu.

TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.

- Krsti: zaradi zdravstvenih razmer so lahko krsti le vsake družine posamično. Prvi
krst bo v nedeljo, 29. avgusta, po maši, drugi naslednjo nedeljo.
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