22. NEDELJA MED LETOM

(29.08.2021)

SO BESEDE NAMENJENE TUDI TEBI? Mr 7,1–8.14–15.21–23

OD 29. 8. DO 5.
NED. 22. NED. m.l. 830 Gradišče
29.08.2021
10h cerkev
PON. sv. Feliks
1930 cerkev
TOR. sv. Pavlin
1930 cerkev
SRD. sv. Egidij
1930 cerkev
ČET. sv. Marjeta
1930 cerkev
PET. sv. Gregor
1930 cerkev
SOB. sv. Rozalija
1930 cerkev
NED. 23. NED. m.l. 830 Gradišče
05.09.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Podkraj in Tureli

9. 2021 (35 - 2021)
+Silvan in Jolanda Bavcon, Gradišče 62

Za župnijsko skupnost
V zahvalo sv. Ani
Po namenu - SG
+Vladimir Jožef Arčon, Arčoni 9 -8.d.
V zahvalo, Martinuči 5/A
Za blagoslov družini Martina, Sarah
Za +iz družine Pahor
Za duhovno moč v preizkušnji
Za župnijsko skupnost

- URNIK VEROUKA: 1. razred: sreda ob 16h; 2. razred: sreda ob 14h; 3.
razred: torek ob 14h; 4. razred: sreda ob 15h; 5. razred: ponedeljek ob 17h;
6. razred: torek ob 15h; 7. razred: petek ob 14h; 8. razred: petek ob 15h; 9.
razred: petek ob 16h. Verouk se prične v ponedeljek, 6. septembra. Starši in
otroci naj pridejo v nedeljo k maši. Prve dneve v septembru bom pred mašo
na razpolago za spoved otrok, staršev… Vpis otrok v prvi razred bo prvo uro
srečanja. Starši bodo prejeli in izpolnili prijavnico. Prav tako vabimo, da se
ponovno vključijo k verouku otroci, ki so ga zadnje leto neredno obiskovali.
Pri verouku bodo otroci prejeli ustrezen veroučni zvezek in Liturgični zvezek
v pomoč za razumevanje sporočila nedeljske in praznične maše. Čimprej
poravnajte plačilo. Odločite se za naročilo Mavrice, ali Ognjišča za višje
letnike. Pomislite: ali ste vrnili spričevalo! Ob začetku verouka se pripravimo
tudi na spoved, da bi lahko ob nedeljah 'vredno' prejemali obhajilo.
- ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: zadnje srečanje v sedanji sestavi je bilo v torek.
Predstavljen je bil sestav novega ŽPS, ki naj bi bil sestavljen po predlogih, ki so jih
župljani podali že pred 2 letoma.
- Maša v Domu na Gradišču naj bi bila prvo soboto, 4. septembra, ob 10. uri.
Župnik in člani Karitas smo pripravljeni ustreči, ko se bodo odgovorni v vodstvu
Doma uspeli srečati in dogovoriti za 'dovoljenje'.
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših na domu.
- Krsti: zaradi zdravstvenih razmer je lahko krst le vsake družine (otroka)
posamično. Prvi krst bo v nedeljo, 29. avgusta, po maši, drugi naslednjo nedeljo.

Jezus očita farizejem in pismoukom, da se
držijo človeškega izročila, zametujejo pa
Božjo zapoved. Ali bi ta Jezusov očitek veljal
danes komu od nas?
Morda bi veljal duhovniku, ki bi se z vsemi
močmi vrgel v obnovo župnijskih zgradb, pri
tem pa pozabljal, da je v prvi vrsti poklican za
gradbenika duš. Za onega, ki bi od jutra do
večera kmetoval, a pri tem zanemarjal Božji
vinograd. Za tretjega, ki bi pri verouku zahteval mnogo znanja, a se premalo zavedal,
da so bolj kot znanja otroci potrebni njegovega zgleda in njegove duhovnosti. Za
četrtega, ki bi mnogo molil in bral, a pri tem postajal od ljudi odmaknjen samotar. Za
petega, ki bi ure in ure presedel za volanom ali pred televizorjem, a bi ne našel minute
za Jezusa v tabernaklju. Za šestega, pri katerem bi župljani zaman trkali na vrata, ker
ga nikoli ne bi našli doma ...
Utegnil bi veljati za tiste vernike, ki se zadovoljijo z zunanjo, poplitveno vernostjo, ki
ne hrani duha in ne rodi sadov. Pri krstu jim je prva skrb domača slovesnost, zadnja
pa, kar se dogaja v cerkvi. Pri prvem obhajilu in birmi je vsa pozornost obrnjena v botre,
obleke in darove, za otrokovo rast v veri pa se komaj kdo meni. Ob poroki – no, saj
vemo, kako lahko jo je pozunanjiti in njeno duhovno vsebino potisniti na stranski tir. Če
se ob pogrebih na grobovih kopičijo venci, če se nas za božič loteva nakupovalna
mrzlica, če se za veliko noč miza šibi pod žegnom, če je za vse svete pokopališče ena
sama njiva krizantem in sveč … Vse to samo po sebi ni zlo. Ko pa verskim dogajanjem
razjeda vsebino, preneha biti Božje in postaja samo človeško.
Farizeji se v zaverovanosti vase niso zavedali, kako s svojim početjem zametujejo
Božje in na račun tega uveljavljajo človeško. Jezus jih je hotel iz te zaverovanosti iztrgati
in jim dokazati, kako se motijo. Od tod njegove trde besede.
Če za nas ne veljajo – toliko bolje.
Po: Beseda da besedo

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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