26. JULIJ: 17. NEDELJA MED LETOM
ZAKLAD Mt 13,44–52

NED.

17. NED. MED L.

26.07.2020
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sv. Alfonz
18. NED. MED L.

02.08.2020

OD 26.7. DO 2.8. 2020 (30- 2020)
830 Gradišče Za +Viktorijo Špacal, Oševljek 3/C
10h cerkev Za župnijsko skupnost

// ni maše
// ni maše
// ni maše
// ni maše
// ni maše
19h cerkev Za ++Berce
830 Gradišče +Fanica Sulič, Gradišče 1F, (8. dan)
10h cerkev Za župnijsko skupnost

- Skrb za cerkev: Trg (krasilce prosimo, da vsaj v poletnih mesecih pridejo tudi
med tednom osvežit, zalit in očistit šopke in ikebane.
- Prosim za naročilo sv. maš!
- TA TEDEN SEM V STRŽIŠČU: Župljane prosim za razumevanje, da se v tem
tednu v potrebi duhovnika obrnete na sosednje župnike.
- KRIŠTOFOVA NEDELJA IN AKCIJA MIVA poteka prav v posebnih okoliščinah
pandemije. Preventivni ukrepi širjenja okužb so
praktično zaustavili javno življenje. Posledice najbolj
občutijo ljudje v deželah tretjega sveta, kjer je
revščina velika. Za ponazoritev nekaj besed s. Urše
Marinčič, misijonarke v Ugandi: »V ljudeh se čuti
strah in negotovost. Tako zaradi same bolezni, kot
tudi zaradi vseh omejitev. Pri nas namreč ostati doma pomeni biti lačen. In
potem izbiraj: umreti doma zaradi lakote ali vseeno iti ven in poiskati kaj za pod
zob v upanju, da te policaji in virus ne dobijo. Tu namreč ni tako, kot pri vas, ko
država vseeno poskrbi z določenim odstotkom plače – ne biti v službi pomeni ne
dobiti ničesar, ne glede na vzrok. Če tisti, ki se vrnejo, s seboj prinesejo tudi virus,
se bo kmalu videlo… oz. se verjetno ne bo. Določeno število ljudi bo samo
preprosto umrlo. In domači jih bodo pokopali v svojem nasadu banan, kot je to v
navadi… A kljub temu ostajamo optimisti!...«

Kristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega – niti
stvari niti človek – ne more v celoti izpolniti vseh naših
hrepenenj. Svojo osebnost lahko zares zgradimo le tedaj, če
sprejmemo Boga in ga ljubimo nad vse stvari. V tej luči
potem prav vrednotimo in cenimo tudi vse zemeljske stvari.
On in njegovo kraljestvo sta za nas skrit zaklad in dragocen
biser. Če je Bog v središču našega življenja in gibalo naših
misli, besed in dejanj, bo to življenje zares smiselno in
izpolnjeno.
Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi Salomon je priznal, da
»ne ve, ne kod ne kam« in zato prosil Boga za razumno in modro srce, da bi »znal
razločevati med dobrim in hudim«. Kolikokrat tudi mi ne vemo ne kod ne kam.
Odločitev za dobro je vse težja, ker je zlo zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro
ali vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava življenjska modrost je v tem, da se vedno
odločamo za večjo, za največjo dobrino. Prava svoboda ni v stalnem nihanju, ampak
v tem, da se z vsem srcem odločimo za dobro.
Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, ker drugače ne moremo
pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega pričevanja je odvisna predvsem od
trdnosti in premočrtnosti naše krščanske osebnosti. Tudi mi prosimo Gospoda: »Daj
nam razumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da najdemo prave vrednote – predvsem
zaklad, ki si ti in tvoje kraljestvo – in vse sile vprežemo v to, da jih uresničujemo.«
Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in
staro. Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara in vedno nova in živa. V njeni luči
osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam pot do skritega
zaklada in dragocenega bisera – do Boga in njegovega kraljestva. Če zgrešimo
pravo pot ali zapravimo ta zaklad, nam vsi morebitni drugi zakladi ne bodo nič
Po: B. Dolenc, Oznanjevalec,
pomagali.

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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