26. NEDELJA MED LETOM

(26.9.2021)

NE BRANITE MU

OD 26. 9. DO 3. 10. 2021 (39 - 2021)
NED. 26. NED. m.l. 830 Gradišče Po namenu, Gradišče 61
26.09.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Vincencij P 19h cerkev V čast Sv. Duhu, Trg 16
TOR. sv. Venčeslav 19h cerkev V zahvalo in priprošnjo, Mart. 28/A
SRD. sv. Mihael…
19h cerkev Za +starše Mahne, Martinuči 18
ČET. sv. Hieronim 19h cerkev V dober namen: za srečno zadnjo uro -D
PET. sv. Terezij DJ 19h cerkev Za +Lisjak in Trojar, Tureli 17
SOB. sv.angeli varuhi 19h cerkev V zahvalo in priprošnjo, Martinuči 18
NED. 27. NED. m.l. 830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče
03.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Lukežiči
- Verouk reden; POZOR: verouk za 7. razred je v ponedeljek ob 14. uri.
- Srečanje: v ponedeljek po maši: Svetopisemska molitvena skupina.
- OBLIKOVAN JE NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: Ima 15 članov: sestavljajo ga
člani po službi, člani – predstavniki drugih pomembnih skupin, ter ostali izvoljeni in
izbrani člani. Vsem voščimo veliko ljubezni do dela in skrbi za župnijsko življenje ter
veselja do druženja, pogovarjanja in spodbujanja. Naj jih Bog nagradi z notranjo
srečo in veseljem ob zavesti, da nekaj dobrega prispevajo VSEM V KORIST. Župnijski
svet mora potrditi škof. Izvoljeni in izbrani člani so:
















GROZDANIČ BOŽIDAR, Žigoni 28/A
LISJAK PETER, Oševljek 22
PISK ZDENKA, Merljaki 22
KLAUT KARIN, Merljaki 13/A
PREGELJ MIRAN, Mohorini 29/B
URŠIČ UROŠ, Tureli 19/A
BOŽIČ MANICA, Martinuči 28/A
REJC ALEKSANDER, Oševljek 19/A
FAJT OLGA, Žigoni 20
STRES ALENKA, Oševljek 3/C
STUBELJ DANILO, Gradišče 61
PREGELJ FRANKO, Žigoni 19
LISJAK VLASTA, Tureli 17
MERHAR MOZETIČ MATEJA, Tureli 4
ZUODAR ERIKA, Renški Podkraj 27

Janez mu je rekel: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal
demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite
mu!« ... (Markov evangelij 9,38–39).
»Ta ni naš! Ni naša! Ni iz naše stranke,
iz našega sindikata, iz našega
družbenega sloja, iz našega kluba!«
Strašna trditev, ki je razširjena tudi med
kristjani.
»Ni iz naše župnije, iz našega društva,
iz naše skupine, iz naše redovne
ustanove!«
»Ta ni naš! Ni naša!«
Naj bo, če tako govorijo ljudje, ki ne verujejo v Boga. Toda na ustnicah tistih, ki
molijo molitev Oče »naš«, je tako govorjenje bogokletno.
Če smo vsi Božji, čigavi so tisti, ki po našem mnenju niso »naši«?
Kristjani, ki imajo v glavi kaj soli, morajo že po instinktu bežati od ljudi (kdor
koli ti so), skupin, društev, gibanj, ki uporabljajo, širijo, na tihem gojijo ali odkrito
sprejemajo trditev »niso naši«.
Tam, kjer kdo izključuje Božje otroke, ni Boga, ki je oče vseh, in ni Kristusa, ki
nam je razodel Boga kot očeta.
Če tam ni Boga in ni Kristusa, zakaj bi se družili s takimi ljudmi in zahajali v taka
okolja? Prav zato, da bi jih poskušali spreobrniti.
T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408
ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

