13. NEDELJA MED LETOM

(27.06.2021)

MOČ BESEDE Mr 5,21–43

OD 27. 06. DO 04. 07. 2021 (26 - 2021)
NED.
830 Gradišče Za žive in pokojne Stubelj, Gradišče 61
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Irenej
1930 cerkev V zahvalo: za zdravje po covidu
TOR. sv.Peter,Pavel 1930 cerkev Za vse +Pirc, Trg 77
SRD. sv. Oton
1930 cerkev Po namenu SG
ČET. sv. Estera
1930 cerkev Po namenu SG
PET. sv. Janez R.
1930 cerkev Bogu in Mariji v zahvalo (MU)
SOB. sv. Tomaž, ap 1930 cerkev V čast Svetogorski MB, Martinuči 5/A
NED. 14. NED. m.l. 830 Gradišče +Miloš Kerševan, Gradišče 86
04.07.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Mohorini

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar
pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je
takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst
let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42)

13. NED. m.l.
27.06.2021

- Starši prvoobhajancev: Še 4 prvoobhajanci niso vrnili oblekc- palerin. Veliko
truda je bilo vanje vloženega. Ne bi želel, da se 'izgubijo' ali poškodujejo. Večkrat
sem klical na tel. Nekateri se ne oglašajo. Zato prosim tudi druge starše, da jih
opozorijo in oblekce čimprej vrnejo, da bi bile na volje še prihodnjim slavljencem.

- PRAZNIK STARIH STARŠEV: Sveti oče je uvedel nov spominski praznik 'STARIH
STARŠEV' na 4. nedeljo v juliju. Letos bo 25. julija. Želi, da se s spoštljivo
nežnostjo spomnimo živih ali že pokojnih starih staršev. To so korenine naše
vere in drugih vrlin. Pripravimo jim vidno mesto tudi v cerkvi.
- PRIMANJKUJE MAŠNIH NAMENOV: Prosim za naročilo maš; vsaka družina 'ima
pravico', da naroči vsaj eno mašo za svoje pokojne in druge namene.
- VABILO MLADIM so namenjeni mnogi verski programi: tedni duhovnosti v
Stržišču in drugod. Na plakatih, v Ognjišču, na spletu… poiščite primerno ponudbo.
Naj bodo počitnice priložnost tudi za duhovno osvežitev in okrepitev.
- Prvi petek: ta teden je prvi petek v mesecu juliju. Vabim k bogoslužju v cerkvi;
kot običajno bom dopoldne obiskal starejše in bolne. Prosim tudi za nova
povabila!
- Romanje 'TREH SLOVENIJ' na Svete Višarje, 1. avgusta. Več informacij in
prijave na tel: 01 438 30 50 ali na rafaelova.druzba@siol.net.
- OGNJIŠČE: za naročnike je na voljo v cerkvi. Če bi želel še kdo svoj izvod, naj se
prijavi v župnišču. Ognjišče vedno znova preseneča: na 100 straneh nudi zelo veliko
koristnega in zanimivega branja. Tekst bogatijo lepe fotografije. Obilje bogate
'hrane' nudi za pičle 3€.

Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč,
da gradi ali da podira. Da daje ali da jemlje. Da
razodeva ali da prikriva. Da obnavlja ali da zapira.
Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda je bila Bog. Po besedi je Stvarnik
poklical v bivanje vse, kar živi.
Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo sporočamo in
se sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja, kakšni naj bomo. Kako naj sploh
zaživimo. Vse misli in vsa hotenja človeka se osredinijo v besedi in se po njej
prelivajo v čas. Brez besede smo nemi, nesposobni, da bi karkoli posredovali.
Karkoli izrazili. Karkoli poimenovali. Tudi notranja komunikacija ne more uspeti
brez besede. Šele z njeno pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s samim
seboj.
Beseda torej ni le predmet razodevanja misli in čustev, ampak je življenje
samo. Zato je moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva. Če se tega zavedamo,
bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a z njo tudi ne skoparili. Ne
bomo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak kot kelih žlahtnega obdarovanja.
Odmerjena in resnična beseda namreč vliva življenje in prinaša mir.
Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas povezuje z Bogom.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri

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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