13. NEDELJA MED LETOM

(28. JUNIJ)

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN Mt 10,37–42

NED.

OD 28.6. DO
13. NEDELJA 830 Gradišče
28.06.2020
10h cerkev
sv.Peter in Pavel 19h cerkev
sv. Oton
19h cerkev
sv. Oliver
19h cerkev
sv. Evgenija
19h cerkev
sv. Tomaž, ap.
19h cerkev

PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB. sv. Urh

10h Dom – Gr.

05.07. 2020 (26 - 2020)
V dober namen, Oševljek 3/C
Za župnijsko skupnost
+Ivan Stepančič, Merljaki 31
++Serafin in Julka Trojer, Arčoni 6
Za ++Volk, Tureli 6
Za družino Kobal, Trg 16
Za ++Mozetič, Lukežiči 1/C

Bogoslužje BB, obhajilo

19h cerkev Po namenu
NED. sv. CIRIL in M. 830 Gradišče +Franc Cotič, Oševljek 5/A
05.07.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Martinuči
- Oratorij na Mirenskem Gradu: od 6. do 11. julija. Prijave zbirajo do zapolnitve
prostih mest na tel. številko 040/348-481 (Maja Prinčič).
- Prosim za naročilo sv. maš!
- DOM NA GRADIŠČU: običajno je na 1. soboto v mesecu maša in obhajanje
oskrbovancev. Ker je še vedno čas epidemije KORONE, se moramo za vsako
srečanje dogovoriti z vodstvom zavoda. Zato bom pri oznanilih sporočil kakšno
obliko bogoslužja bomo imeli v soboto, 4. julija.
29. JUNIJ: SV. PETER IN PAVEL
DAN DUHOVNIŠKIH POSVEČENJ
Vsak kristjan postane deležen Jezusovega kraljevskega
duhovništva že pri krstu in birmi. Duhovniško posvečenje pa
pooblasti duhovnika, da pri maši spremeni kruh in vino v
Kristusovo telo in kri ter s tem izpolni Kristusovo oporoko. Daje
mu oblast, da oznanja veselo oznanilo, da v zakramentu pokore
sodi in odpušča v Kristusovem imenu in sprejme poslanstvo biti
dober pastir svoji čredi. V duhovniku častimo Kristusa, čigar
namestnik je.
Duhovništvo se je v katoliški Cerkvi predajalo dalje v neprekinjeni verigi do današnjih dni.
Letos imamo v Sloveniji 7 novomašnikov. Molimo zanje in za naše župnike, ki kot
'prvoborci' vztrajamo na župnijah in obnavljamo svoje duhovniške obljube.

Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke
misijonarskega govora, s katerim Jezus poučuje dvanajstere
v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in
Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena vidika za življenje
učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom
močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da
misijonar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem
ljubezen nebeškega Očeta. Ta dva vidika sta povezana, saj
bolj ko je Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko
bolj je ta učenec »prozoren« za to navzočnost.
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni me
ne vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere,
lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo
dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato,
ker bi od nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti,
nasprotno – ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, tako laika,
laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti to prednostni odnos.
Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe same ter
dati nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s svojo materinsko
priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni in veseli misijonarji evangelija.
Po: papež Frančišek

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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