18. NEDELJA MED LETOM (31.07.2022)
BOGAT NA PRAVILEN NAČIN Lk 12,13–21

OD 31. JULIJA DO 07. AVGUSTA 2022 (30 - 2022)
NED.
830 Gradišče V dober namen (oskrbovanka Medic h.)
31.07.2022
10h cerkev Za župljane
PON. sv. Alfonz
1930 cerkev Po namenu BT - Dornberk
TOR.
sv. Štefan I. 1930cerkev Po namenu BT - Dornberk
SRD.
sv. Martin
1930 cerkev Po namenu BT – Dornberk
ČET.
sv. Janez V.
1930 cerkev Po namenu BT - Dornberk
PET.
sv. Ožbolt
1930 cerkev V čast Sv. Duhu, po namenu dar.
JEZ. SPREMENITEV 1930 cerkev +Valter Padovan, Volčja draga 56/A
SOB.
NED. 19. nedelja 830 Gradišče Po namenu BT - Dornberk
07.08.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: Mohorini
- Dom Medic hotel: v torek ob 10,30 bo Bogoslužje BB, obhajilo.
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starih na domu
- Prosim za NAROČILO SVETIH MAŠ, ker je 'zaloga' popolnoma izčrpana.
- Prisrčna zahvala požrtvovalnim gasilcem in drugim, ki so priskočili na pomoč
pri gašenju velikega požara, ki nas vse ogroža. Molimo za Božje varstvo na
priprošnjo sv. Florijana: VARUJ NAS ČASNEGA IN VEČNEGA OGNJA!
18. nedelja

PAPEŽEVO SPOKORNO IN SPRAVNO ROMANJE V KANADI
Na številnih srečanjih je papež Frančišek izrazil
»ogorčenje in sram zaradi trpljenja, ki so ga utrpeli
staroselci« ter zagotovil prizadevanje Cerkve za
ozdravitev in spravo. »Zgodovina bolečine in
preziranja« izvira iz »kolonizacijske miselnosti«, je
dejal in opozoril, da »ideološke kolonizacije«
obstajajo tudi danes.
Spomnil je na staroselske prebivalce, ki so znali varovati zemljo in okolje in biti zvesti
harmoničnemu pogledu na stvarstvo, ki človeka uči ljubiti Stvarnika in živeti v simbiozi
z ostalimi živimi bitji. »Iz tega se lahko veliko naučimo, iz sposobnosti prisluhniti Bogu,
ljudem in naravi,« je dejal in pripomnil, da ravno to potrebujemo v naglici današnjega
sveta, za katerega je značilno stalno hitenje, ki »otežuje zares človeški, trajnostni in
celostni razvoj« ter ustvarja »družbo utrujenosti in razočaranja«. Zdrave vrednote, ki
so navzoče v staroselskih kulturah, so »navdih za vse nas« in lahko »pomagajo
ozdravitvi škodljive navade izkoriščanja – izkoriščanja stvarstva, a tudi odnosov in časa«
– ter »urediti človeško delovanje, ki sloni izključno na koristnosti in dobičku«.

Nekdo iz množice Jezusa prosi, naj posreduje pri
razdelitvi dediščine. Jezus pa spregovori o našem
odnosu do denarja. Pomislimo, koliko družin
poznamo, ki so se prepirale, se prepirajo, se ne
pozdravljajo, se sovražijo zaradi dediščine. To je samo
eden od primerov. Ni najpomembnejša ljubezen v
družini, ljubezen med otroki, brati, starši, ampak
denar. In to uničuje. To je problem, ki ga srečujemo
vsak dan. Veliko družin je uničenih zaradi denarja, ko se brat dvigne proti bratu,
in oče proti otroku. To je prvo, kar povzroči drža navezanosti na denar – uniči!
Ko je oseba navezana na denar, uničuje sebe, uničuje družino. Denar uničuje!
Denar sicer služi za doseganje dobrih stvari, za razvijanje človeštva, a ko je srce
nanj preveč navezano, te uniči.
V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu, uspešnem podjetniku, ki mu
je polje dobro obrodilo. A ta je hotel še več. Človeku to škodi. To je lakomnost.
Imeti vedno več. Ne denar sam po sebi, ampak človekova drža, ki se imenuje
pohlep, lakomnost – zaradi nje človek zboli, kajti vse postane odvisno od
denarja. In navsezadnje, in to je najpomembnejše, lakomnost je orodje, ki vodi
po poti, ki je nasprotna tisti, ki jo je za nas namenil Bog. Sv. Pavel nam pravi, da
je Jezus Kristus, ki je bil bogat, za nas postal ubog, da bi nas obogatil. To je
namreč pot Boga: ponižnost, ponižati se za služenje. Pohlep pa vodi po nasprotni
poti.
Naše srce je kakor magnet: pusti se privlačiti ljubezni, vendar pa se lahko pritrdi
le na enem mestu in mora izbrati: ali bo ljubilo Boga ali bo ljubilo bogastvo sveta;
ali bo živelo za to, da bo ljubilo, ali pa bo živelo zase. Vprašajmo se, na kateri
strani smo. Vprašajmo se, na kateri točki smo v naši povesti ljubezni z Bogom.
Ali se zadovoljimo s kakšno zapovedjo ali sledimo Jezusu kot zaljubljeni, resnično
pripravljeni kaj pustiti zaradi Njega? Skratka, nam zadošča Jezus ali iščemo
mnoge druge gotovosti sveta.
Po: E. Mozetič

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je najla
žje 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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