22. NEDELJA MED LETOM (28.08.2022)
POSTAVI PONIŽNOST NA PRVO MESTO Lk 14,1.7–14

OD 28. AVGUSTA DO 04. SEPTEMBRA 2022 (34 - 2022)
NED. 22. nedelja 830 Gradišče V čast MB na Gradišču (H)
28.08.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
PON. Mučeništvo JK 19h cerkev +Drago Rusjan, R. Podkraj 1
TOR.
sv. Feliks
19h cerkev V čast s. Florijanu, za gasilce
SRD.
sv. Rajmund 19h cerkev +Jože Mlečnik, Dornberk
ČET.
sv. Tilen
19h cerkev Za +Pirc (MP)
PET.
sv. Marjeta
19h cerkev +Jože Ukmar, Bazoviška 3
SOB.
sv. Gregor V. 19h cerkev Za +iz družine Pahor, Martinuči 20
NED. 23. nedelja 830 Gradišče Za Božje varstvo, Oševljek 3/C
04.09.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
- Skrb za cerkev: Arčoni
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših na domu

VESELO IN POGUMNO V NOVO VEROUČNO LETO: Zaradi korone sta bili
zadnji dve leti prepleteni s prilagajanji in iskanji drugačnih možnosti za
verouk. Upamo, da bomo letos imeli spet redna srečanja. Pričnemo jih v
ponedeljek, 5. septembra. V nedeljo pa se po možnosti vsi zberemo pri
sv. maši, da prosimo za darove Sv. Duha. Zelo pomembno je sodelovanje
staršev. Urnik verouka je na oglasni deski in v zadnjih dveh št. Oznanila.
Pri prvi uri prejmejo veroučenci veroučne knjige in delovne zvezke ter
Liturgični zvezek (skupaj z nalepkami za celo leto je 4,5€). Prosim, da
strošek čimprej poravnate. Za prve razrede priporočamo naročilo
Mavrice: letna naročnina +Mavrični zabavnik je 49,90€. Vpis v 1. razred
je pri prvi uri, zato naj otroka pripeljejo starši.
- Spodbuda škofa Jurija: SUNIL GA JE V BOK (Apd 12,7)
Človek se utrudi in navada ga podse vzame, pravi naš pregovor, in tako je tudi
naš položaj vse prevečkrat in vse preveč podoben položaju apostola Petra, ki
ga je kralj Herod zgrabil in ga vrgel v ječo ter ga vklenil v dve verigi. Sredi noči
pa je vstopil angel Gospodov in luč je zasvetila v ječi; sunil je Petra v bok in
zbudil ter rekel: 'Hitro vstani!' In verige so mu padle z rok. Prosimo Gospoda na
začetku novega pastoralnega leta, naj tudi nam pošlje svojega angela, ki naj
nas sune v bok in spravi pokonci ter požene na pot.
- Zahvalna maša za rešitev pred požarom bo na Mirenskem Gradu, v nedeljo,
4.9., ob 16. uri. Lepo vabljeni!

Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v
resnici hoče delati pomembnega pred drugimi. Sploh
ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na to, da bi si želel
domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed povabimo
svoje prijatelje in ne presežemo svojega interesa, da bi
tudi nas povabili in nam s tem dali javno priznanje, ki ga
hočemo. Na ta način si med seboj delimo svojo
namišljeno veličino. S tem smo zgrešili globino in lepoto
življenja. Ne dojamemo tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nam
omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je resnično pomembno.
Ponižnost je v tem, da prepoznam, da me je Bog povabil v življenje za nekaj tako
velikega, da se čutim nevrednega tega povabila. Ne delam se majhnega sedaj,
da bi me potem poveličevali, ampak sem majhen zato, ker je prejeti dar tako
neskončno velik in me presega. Ponižnost je v tem, da dojamem veličino tistega,
ki me je na gostijo življenja povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom dojel
veličino njega, ki me vabi. Ta drža odpre nebeška vrata. Ko življenja nič več ne
gradimo na kakršnem koli nasprotovanju do drugih, tedaj je naše življenje že
trdno zasidrano v domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. Zaznavamo
njegovo skrivnost in se počutimo majhni, zelo majhni.
Zato nas bogoslužje ne vabi, naj prosimo, da bi se naučili ponižnosti. Vabi nas,
naj prosimo, da bi se naučili tako močno zaznavati veličino Božje skrivnosti, ki
nam je dana v Jezusu, da bomo zaničevali vsako drugo stvar ali svojo namišljeno
veličino. Čudna, a zelo zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da nas bo
manj skrbelo za lastno veličino, bolj pa nam bo pri srcu veličina vseh. Kajti
ponižen in pravičen je, kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem.
Po: E. Mozetič

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
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TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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