27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA

(26.9.2021)

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA Mr 10,2–16

OD 3. DO 10. OKTOBRA 2021 (40 - 2021)
NED. 27. NED. m. l. 830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče
03.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Frančišek 19h cerkev Za +starše Bunc, Martinuči 18
TOR. sv. M. Faustina 19h cerkev V zahvalo; za zdravje, Žigoni 20
SRD. sv. Bruno
19h cerkev +Miro Drožina
ČET. Rožnovenska MB 19h cerkev V čast Sv. Duhu, Tureli 17
PET. sv. Benedikta 19h cerkev +Doroteja in Marjan Lukežič, Žigoni 37
SOB. sv. Dionizij
19h cerkev Za +sorodnike, Lukežiči 28
NED. 28. NED. m. l. 830 Gradišče Za žive in pokojne Mrevlje
10.10.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Martinuči
- Verouk reden; POZOR: verouk za 7. razred je v ponedeljek ob 14. uri.
- Srečanja: - v ponedeljek po maši: Svetopisemska molitvena skupina.
- v torek po maši: STARŠI PRVOOBHAJANCEV
- OBLIKOVAN JE NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: Ima 15 članov: sestavljajo ga
člani po službi, člani – predstavniki drugih pomembnih skupin, ter ostali izvoljeni in
izbrani člani. Izvoljeni in izbrani člani so:
GROZDANIČ BOŽIDAR, Žigoni 28/A, LISJAK PETER, Oševljek 22, PISK ZDENKA, Merljaki 22,
KOBAL JANJA, Trg 16, PREGELJ MIRAN, Mohorini 29/B, URŠIČ UROŠ, Tureli 19/A, BOŽIČ
MANICA, Martinuči 28/A, REJC ALEKSANDER, Oševljek 19/A, FAJT OLGA, Žigoni 20, STRES
ALENKA, Oševljek 3/C, STUBELJ DANILO, Gradišče 61, PREGELJ FRANKO, Žigoni 19, LISJAK
VLASTA, Tureli 17, MERHAR MOZETIČ MATEJA, Tureli 4, ZUODAR ERIKA, Renški Podkraj
27.
Vsem članom ŽGS in ŽPS želimo veliko dobrohotnega sodelovanja v korist župnije, zato
smo jim hvaležni in zanje molimo!

- Dom Medic hotel: bogoslužje BB in obhajilo bo v torek ob 10,30. Ta mesec
sodeluje ŽK Renče. Naslednji torek (2. v mesecu) pa je maša v Domu na Gradišču.
Upam, da bo ta urnik boljši za oskrbovance, vodstvo, pa tudi za sodelavce.
- Prošnja za pomoč: - V skladišču Karitas NG potrebujejo moško pomoč ob
ponedeljkih in četrtkih.
- Za nadomeščanje dopustov in prostih dni zaposlene kuharice, v Petrovem
domu potrebujemo pomoč. Kaj delo obsega je razvidno na tej objavi na spletni
strani naše Škofije:
https://skofija-koper.si/iscemo-gospodinjsko-pomocnico-pomocnika/

Prav 7. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske
Božje Matere, ki je bil v bogoslužje vpeljan kot
spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu
7. oktobra 1571. Molitev rožnega venca je bila skozi
mnoga stoletja vir moči in poguma, vir milosti in
blagoslova. V mnogih Marijinih prikazovanjih na
različnih koncih sveta je bilo po vidcih slišano
naročilo: Molite rožni venec! Skupaj z naročilom po
molitvi slišimo mnoge odmeve, kaj vse lepega in
blagoslovljenega se je zgodilo po vztrajni in goreči molitvi ter premišljevanju
rožnovenskih skrivnosti.
Tudi marsikateri zakon in družinska preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca.
Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza med
možem in ženo presega zgolj človeško zakonodajo in je več kot le dogovor med
zakoncema. Je uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog, ko je ustvaril človeka kot moža in
ženo. Kdor to zvezo pretrga in osnuje drugo zakonsko skupnost, po Jezusovih
besedah prešuštvuje.
Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. Ljudska govorica ga ne uporablja. Mogli bi
preprosto reči, da zakonec, ki to stori, stori nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od Božje
zamisli. Ker je zakonska zveza med možem in ženo v Božji zamisli nekaj velikega, tudi
njena prelomitev ne more biti brez velike odgovornosti.
Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta izraz kaže na
oddaljevanje od Božje zamisli. Bog je ljubezen; zveza med možem in ženo je
najmočnejši odsev te ljubezni, razbitje te zveze je znak velikega pomanjkanje ljubezni,
je trdosrčnost. Bolj se človeštvo oddaljuje od Boga, več je med ljudmi trdosrčnosti. Zato
je tudi vedno več »prešuštvovanja«.
Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od tistih, ki jih vključimo v
naše molitvene namene, še posebej v tem mesecu premišljevanja skrivnosti rožnega
venca.
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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