17. NEDELJA MED LETOM (24.07.2022)
OČE NAM NIKOLI NE BO DAL KAČE Lk 11,1–13

OD 24. DO 31. JULIJA 2022 (29 - 2022)
830 Gradišče Za +starše Kobal, Rakovšček, Oš. 3/C
10h cerkev Za župljane
PON. sv. Jakob St. 1930 cerkev V čast sv. Antonu Padovanskemu (MP)
TOR.
sv. Ana
1930cerkev V čast sv. Ani: za starše
SRD.
sv. Gorazd… 1930 cerkev Po namenu darovalca
ČET.
sv. Viktor
1930 cerkev +Jakob Primožič, R. Podkraj 24
PET.
sv. Marta, M. 1930 cerkev V dober namen: za srečno zadnjo uro
SOB.
sv. Peter Krz. 1930 cerkev V čast MB: za zdravje (J – L)
NED. 18. nedelja 830 Gradišče V dober namen (oskrbovanka Medic h.)
31.07.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: Merljaki
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od
24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Info: http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- Prosim za NAROČILO SVETIH MAŠ, ker je 'zaloga' popolnoma izčrpana.
- Prisrčna zahvala požrtvovalnim gasilcem in drugim, ki so priskočili na pomoč
pri gašenju velikega požara, ki nas vse ogroža. Molimo za Božje varstvo na
priprošnjo sv. Florijana: VARUJ NAS ČASNEGA IN VEČNEGA OGNJA!
NED.

17. nedelja

24.07.2022

24. JULIJ: SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH

V današnjem evangeliju smo slišali priliko o
nadležnem prijatelju, ki med spanjem zmoti
celotno družino. Ta nas želi podučiti, da je v
molitvi treba vztrajati. Jezus nam da primer
očeta, ki ima lačnega otroka: »Ali je med vami
oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil
za ribo?« S temi besedami nam Jezus pojasni,
da Bog vedno odgovori, da nobena molitev ne
ostane neuslišana, kajti on je Oče in ne pozabi svojih otrok, ki trpijo.
Takšne trditve nas seveda postavijo v krizo, kajti za mnoge naše molitve se zdi,
da niso ničesar dosegle. Kolikokrat smo prosili, a nismo dobili? Kolikokrat smo
trkali in naleteli na zaprta vrata? V teh trenutkih nam Jezus priporoča, naj
vztrajamo in se ne vdamo. Molitev vedno spremeni realnost. Vedno. Molitev
vedno spreminja. Če se ne spremenijo stvari, se vsaj mi spremenimo, spremeni
se naše srce.
Lahko smo prepričani, da bo Bog odgovoril. Edina negotovost je v času. Morda
bomo morali vztrajati vse življenje, a On bo odgovoril. To nam je obljubil. Ni kakor
oče, ki da kačo namesto ribe. Nič ni bolj gotovega: želja po sreči, ki jo vsi nosimo
v srcu, se bo nekega dne izpolnila. In to bo dan slave in vstajenja. Molitev je od
takrat zmaga nad osamljenostjo in obupom.
Če torej želimo posnemati Jezusa, tudi mi začnimo tam, kjer je začenjal On, to
je pri molitvi. Lahko se vprašamo: ali mi kristjani dovolj molimo? Pogosto nam v
trenutku, ko naj bi molili, pride na misel veliko izgovorov, toliko nujnih stvari, ki jih
moramo narediti ... Včasih damo molitev na stran zaradi aktivizma,
Dejstvo je, da molitev spreminja naše srce, kajti pomaga nam bolje spoznati
Boga, kakršen je v resnici. S tem pa pomaga tudi nam, da lahko rastemo.
Po: E. Mozetič

PAPEŽ FRANČIŠEK: STARI STARŠI IN OSTARELI SO KRUH, KI HRANI NAŠE
ŽIVLJENJE

Bodimo hvaležni za njihove pozorne oči, ki
so nas opazile, za njihova kolena, ki so nas
držala v naročju, za njihove roke, ki so nas
spremljale in dvignile, za njihovo igro z
nami ter za nežnosti, s katerimi so nas
tolažili. Prosim, ne pozabimo nanje.
Sklenimo zavezo z njimi. Naučimo se
zaustaviti, jih prepoznati, jim prisluhniti. Nikoli jih ne zavrzimo.
Varujmo jih z ljubeznijo. In naučimo se deliti z njimi čas. Tako bomo
postali boljši. In skupaj, mladi in ostareli, se bomo nasitili ob mizi
podelitve, ki jo blagoslavlja Bog. (papež Frančišek)

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je najla
žje 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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