17. NEDELJA MED LETOM

(25..07.2021)

»LAČNE JE NAPOLNIL Z DOBROTAMI« Jn 6,1–15

OD 25. 07. DO 01. 08. 2021 (30 - 2021)
NED. 17. NED. m.l. 830 Gradišče Za pokojne Besednjak, Oševljek 12
25.07.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv.Joahim, Ana 1930 cerkev Za pokojne Volk, Tureli 36
TOR. sv. Gorazd
1930 cerkev +Anton Rus, Oševljek 12
SRD. sv. Viktor
1930 cerkev +Danijela Durcik
ČET. sv. Marta
1930 cerkev Za + iz družine Vidmar, Oševljek 10
PET. sv. Peter K.
1930 cerkev V zahvalo Svetogorski MB, Mart. 28/B
SOB. sv. Ignacij
1930 cerkev Za mladoporočence
NED. 18. NED. m.l. 830 Gradišče Za žive in pok. Pregelj, Gradišče 61
01.08.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Arčoni
- SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN STAREJŠIH - Sporočilo svetega očeta:
Dragi dedki, drage babice! »Jaz sem s teboj vse dni« je obljuba, ki jo je Gospod dal
učencem, preden se je dvignil v nebo in jo danes ponavlja tudi tebi. Dobro vem, da to
sporočilo prihaja k tebi v težkem času: pandemija je bila je bila nepričakovana in besna
nevihta. Gospod pozna vsako naše trpljenje. Blizu je tistim, ki doživljajo boleče
izkustvo zavrženosti. Izročilo pripoveduje, da je bil tudi sv. Joahim, Jezusov dedek,
izključen iz svoje skupnosti, ker ni imel otrok; njegovo življenje – kakor življenje njegove
žene Ane – so imeli za nekoristno. Gospod pa mu je poslal angela, da ga je potolažil.
Tudi takrat, ko se zdi vse temno, kot v mesecih pandemije, Gospod že vnaprej pošilja
angele, da tolažijo našo osamljenost in nam ponavljajo: 'Jaz sem s teboj!' Včasih bodo

imeli obraze naših vnukov, drugič naših prijateljev ali tistih, ki smo jih spoznali v
tem težkem času. V tem času smo se naučili razumeti, kako pomembni so za
vsakega izmed nas objemi in obiski. Naprej in pogum! Naj vas Gospod blagoslovi!

Še preden Jezus prične javno delovati, se pojavi situacija,
povezana z lakoto. V puščavi mu namreč skušnjavec reče: »Če si
Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh."« Jezus mu je odgovoril
z znamenitim stavkom: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak
od vsake besede, ki prihaja iz Božji ust.«
V današnjem evangeliju pa se ponovno pojavi »zagata z lakoto«.
Evangelist pripoveduje, kako je Jezus nasitil množico, ki ga je poslušala. Morda smo
se začudili, zakaj je bil tako v skrbeh za telesno lakoto ljudi. V tistem Jezusovem
odgovoru skušnjavcu moramo biti pozorni na besedico »samo«. Jezus, ki je dobro
poznal človeško naravo, sploh ni trdil, da človeku kruh (vsakdanja hrana), ni potreben;
dejal je le, da je človeku hrana za telo premalo. Človek je telo in duh. Po telesu pripada
zemlji in po njem je podoben drugim živim bitjem, po duhu pa je državljan nebes,
podoben Bogu. V tem življenju je telo orodje duše, zato moramo skrbeti zanj. Če si
lačen, misliš samo na hrano in težko na kaj »višjega«.
Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki – svetniki. Zanje je značilno, da so
pozorni in čuteči za drobne potrebe soljudi. Eden takih je bil recimo Karel Boromejski,
ki je nekoč vodil milansko škofijo. V njegovem času je tam divjala kuga in škof Karel je
osebno stregel bolnikom: čistil je njihove kužne rane in jim dajal jesti in piti. Mnogi so
se v »teh časih s covid-virusom«, podobno žrtvovali in z neizmerno ljubeznijo in
predanostjo stregli bolnikom. Iz osebne izkušnje tega dela je Karel povedal: »Če hočeš
komu pripovedovati o Kristusu, ga moraš prej sedemkrat nahraniti.« Človeka nahraniti
pa pomeni izkazati mu najbolj osnovno dobroto. To pove več kot množica lepih besed.
Dobrota, ki prihaja od srca, gre naravnost k srcu. Dobrota je žarek tiste ljubezni, ki
prihaja od Boga. Pomenljivo je, da je za podobo svoje ljubezni do konca Jezus izbral
prav kruh – hostijo. Za človeka, ki je zares dober, rečemo, da je »dober kot kruh«.
Dobrota odpira oči srca in duše za Boga; po delih dobrote smo vsi Božji glasniki.
Po: S. Čuk, Misli srca

- KRIŠTOFOVA NEDELJA: 25.7.: Misijonska vozniška akcija MIVA za nakup vozil
našim misijonarjem. Po maši bo pred cerkvijo blagoslov vaših vozil.

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.

- DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA: Združenje vabimo na virtualni odmik

TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.

za zakonske pare, ki bo potekal 6.-13. 8. 2021. Iskali bomo pot, ki nam bo pomagala
doseči srečnejši zakon. S tem vabilom vabimo zakonce, da doma (lahko tudi na
dopustu) živite ta odmik, ki se imenuje "Za srečen zakon". Potek je zelo preprost: vsak
dan si vzameta čas in se ob prejetem gradivu pogovorita (približno 1 uro). Vsak par bo
8 dni zapored dostopal do gradiva preko spletne strani dmz.si. Geslo za dostop boste
prejeli dan pred začetkom. Za spletno prijavo kliknite na: PRIJAVNICA "Za srečen
zakon" (do 4.8.2021). Za pojasnila in dodatne informacije nam pišite na info@dmz.si
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