30. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA

OD 24. DO 31. OKTOBRA 2021 (43 - 2021)
NED. 30. NED. m. l. 830 Gradišče +Mirko Černe
24.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Krizant in D. 19h cerkev +Karolina Besednjak, Merljaki 6/B
TOR. sv. Lucijan
19h cerkev Za pokojne dobrotnike (NP)
SRD. sv. Sabina
19h cerkev V priprošnjo MB, Merljaki 13/A
ČET. sv. Simon in Juda 19h cerkev +Viktor Vidmar, Trga 11
PET. sv. Mihael
19h cerkev V čast Sv. Duhu; za uspešen študij, NU
SOB. sv. Marcel
19h cerkev +Luka Kos, župljani
NED. 31. NED. m. l. 830 Gradišče Za žive in pokojne sorodnike, Ošev.3/C
31.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: R. Podkraj in Tureli
- Srečanja: - v ponedeljek po maši: Svetopisemska molitvena skupina.
- v sredo po maši: Župnijska karitas
- Prijave za 'dan jubilantov' na zahvalno nedeljo, 7. novembra: letos bo morda
možno uresničiti skupno zahvalno srečanje za poročne in življenjske jubilante –
za letošnje in lansko leto. Pet parov se je že prijavilo; vabimo še ostale: vesele,
srečne, zadovoljne. Po sveti maši bo prijateljsko druženje v župnišču.
- Praznik Vseh svetih in Vernih duš: poleg običajnih svetih maš so v teh dnevih
bogoslužna molitvena srečanja za pokojne. V soboto, 30. novembra, ob 10. uri
bo molitev za padle in pobite, žrtve vojnega nasilja, na vojaškem pokopališču v
Oševljeku. Vabljeni so tudi predstavniki občine, da skupno izrazimo hvaležen
spomin vsem vojakom in žrtvam vojne, ki so pokopane na mnogih pokopališčih
in grobiščih na našem področju.
- Koncert sakralne glasbe v nedeljo, 24. septembra, ob 17. uri, v cerkvi sv.
Silvestra v Šempasu. Prepeval bo zbor Filipa Terčelja iz župnije Šturje pod
vodstvom ga Marinke Šuštar. Lepo vabljeni!
- BERAČ: Francoski duhovni pisatelj Ernest Hello je izpovedal: »Berač sem,
berač neskončnega.« Ko gre za Božje darove, moramo vsi postati kot berači –
ljudje, ki se zavedajo, da sami nič ne premorejo, in jih zato ni prav nič sram
ponižno prositi. Življenjska izkušnja, ki jo potrjuje tudi Božja beseda v Svetem
pismu, pove, da so Bogu in tudi nam všeč tisti ljudje, ki se zavedajo svojih meja,
ki se nimajo za popolne in nepogrešljive. Človek s takim razpoloženjem duha bo
vedno odprt za klic Božje ljubezni

(24.10.2021)

Naj bo današnja nedelja obogatena z molitvijo za nas, naše najbližje, za znance in
prijatelje, posebej pa še za brate in sestre v daljnih deželah, ki Jezusa še ne poznajo.
Prosimo ga za misijonarje in nove misijonske poklice. Dodajmo pa še prošnjo za to, da bi
še mi kaj storili za misijone, da bomo tudi mi pripomogli k širjenju Jezusovega evangelija,
k čemur smo poklicani že po svetem krstu.

Razumem te, moj Jezus.
Pogledal si iz vekov veke
in videl množice neštete
brez krsta, Cerkve, brez Boga.
A kri je tvoja tekla iz stotero ran,
od neizmernosti muk obdan,
umiral si za vse ljudi.
Zdaj vem: ti hočeš, da te vsi spoznajo,
in tisti, ki te že imajo,
te nesti morajo drugam – v dežele daljne, nepoznane …
Za vse ljudi, za vse ljudi, je tekla tvoja kri.
Tvoj klic, trpeči »Žejen sem!« do dna srca mi sega …
Gospod, če meni dal si piti,
da tvojo Božjo luč spoznavam
in v žaru tvoje sreče plavam,
ne bom li toliko plemenita, da bom delila srečo svojo
in jo trosila med ljudi, v katerih Božje sreče ni? ….
Te hočem, hočem, moj Gospod.
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

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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