27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA (02.10.2022)
JE V NAS VSAJ GORČIČNO ZRNO? Lk 17,5–10

OD 02. DO 09. OKTOBRA 2022 (39 - 2022)
NED.
830 Gradišče V čast MB, Gradišče 97
02.10.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
PON. sv. Kandida
19h cerkev +Jože Ukmar, Bazoviška 3
TOR.
sv. Frančišek 19h cerkev Po namenu d. Kobal, Lukežiči 32
SRD.
sv. Cvetka
19h cerkev Za zdravje, Mohorini 29/B
ČET.
sv. Bruno
19h cerkev V zahvalo in priprošnjo MB, Trg 11
PET.
sv. Justina
19h cerkev +Nežica Birsa, Žigoni 32
SOB.
sv. Benedikta 19h cerkev +Miro Drožina
NED. 27. nedelja 830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče 18/B
09.10.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
- Skrb za cerkev: Podkraj, Tureli
27. nedelja

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.
- torek po maši: srečanje Župnijske karitas
- Maše med tednom so do nadaljnjega zaradi poslabšanja zdravstvenih
razmer samo v cerkvi.
- Dom Medic hotel: Bogoslužje BB, obhajilo, v torek ob 10,30
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših na domu.
- Skupna priprava staršev na krst - Dornberk: 12.10., ob 17,30.
- OKTOBER - MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA: vsak večer bomo molili
to molitev pol ure pred mašo: ob 18,30. Pridite pravočasno, pridite
molimo za zdravje in duhovno prenovo!
- DOBRODELNA PRIREDITEV – GORIŠKA DLAN: nastop znanih in
priznanih zborov in posameznikov bo v cerkvi Kristusa Odrešenika v Novi
Gorici, v nedeljo 16. oktobra ob 17. uri. Vstopnice bodo na razpolago po
župnijah in pred samo prireditvijo (priporočen dar je 7€).
- PRAZNIK ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE - 7. OKTOBER
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi
Mariji: Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik Rožnovenske
Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila
muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci.
Odločilna bika in zmaga nad Turki je bila 1571 pri Lepantu ( blizu
Grčije). Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato določil, naj
se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik 'Marije Zmagovalke'. Papež
Klemen XII. pa je ukazal, naj se praznik obhaja na prvo nedeljo v oktobru.

Odlomek današnjega evangelija se začenja
takole: »Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: 'Pomnôži
nam vero!'«. Mislim, da lahko vsi mi enako vzklikamo.
Tudi
mi,
kakor
apostoli
recimo
Gospodu
Jezusu: »'Pomnôži nam vero!' Da, Gospod, majhna je
naša vera, slabotna je naša vera, krhka, a ti jo darujemo
takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. 'Gospod,
pomnôži nam vero!'« Pa nam jo bo pomnožil?
Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim pomnoži vero? Ko so učenci slišali, kaj Jezus
pričakuje od njih, kako zahtevna je ljubezen, so rekli: »Pomnoži nam vero!« Kot da
bi hoteli reči: »To je pretežko za nas, za to potrebujemo vero!«
Modro razmišljanje učencev! Očitno so dojeli nekaj, kar nam Jezus govori zadnje
tri nedelje v evangeljskih odlomkih. Odnosa do ubogih in do bogastva ni mogoče ločiti
od odnosa do Boga.
Danes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi:
Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna.« Gorčično
seme je zelo majhno, a Jezus pravi, da je dovolj, če imamo tako majhno ter iskreno
vero in bomo lahko delali, človeško gledano, nemogoče, nedoumljive stvari. In še res
je! Vsi poznamo preproste, ponižne ljudi, ki imajo močno vero ter resnično premikajo
gore! Mislimo na mame in očete, ki se soočajo z zelo težkimi situacijami, ali na
bolnike, tudi težko bolne, ki prenašajo vedrino na tiste, ki jih obiščejo. Ti ljudje, ravno
zaradi svoje vere, se ne bahajo s tem, kar delajo, nasprotno, kakor zahteva Jezus v
evangeliju, pravijo: »Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni
narediti.« Veliko jih je tudi med nami, ki imajo to močno, ponižno vero. In to dobro
dene!
Za Jezusa se vera skriva v preprosti logiki gospodarja in služabnika. Bog je
gospodar, mi smo le nekoristni hlapci. Vera je spoznanje in priznavanje Boga za
edino vodilo življenja, kot pravi apostol Pavel: »Jezusa Kristusa imej za vodilo!«
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
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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