14. NEDELJA MED LETOM (03.07.2022)
JEZUS POŠILJA TUDI VSAKEGA IZMED NAS Lk 10,1–12.17–20

OD 03. DO 10. JULIJA 2022 (26 - 2022)
830 Gradišče +Pavel Skomina, Gradišče 40
03.07.2022
10h cerkev Za župljane
PON. sv. Urh
//
//ni maše//
sv.
Ciril,
Metod
TOR.
//
//ni maše//
SRD.
sv. Marija G. //
//ni maše//
30
ČET.
sv. Anton
19 cerkev Za +Pregelj, Mohorini 12
PET.
sv. Kilijan
1930 cerkev Za +Stubelj, Gradišče 61
SOB.
sv. Avguštin 1930 cerkev +Pavla Rovtar, Lukežiči 34
NED. 15. nedelja 830 Gradišče +Ljubo Kerševan, Gradišče 18/A
10.07.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: Arčoni
NED.

14. nedelja

- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU, 3. julij 2022; romanje treh Slovenij na Svete
Višarje bo 7. avgusta. Slovesno romarsko mašo ob 12.00 vodi pomožni škof dr.
Franci Šuštar.
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3.
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- Povišanje daru za svete maše: dar za naročene maše je odslej 23 €, dar za
'Gregorjanske maše' (to je 30 zaporedno neprekinjenih maš) je 750€.

DOBRODELNA AKCIJA SLOVENSKE KARITAS 'Otroci
nas potrebujejo' je namenjena zbiranju sredstev za
nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke. V
lanskem letu so tako pomagale 12.950 otrokom. Lepa
zgled tudi za letos, saj so potrebe enake ali še večje.

- Odsotnost župnika: v prvi polovici tedna bom na duhovnih vajah na Sveti
gori. Povezani bomo v molitvi: molil bom za vas in tudi vi molite zame
(predlagam dogovorjeno uro: ob 9. zvečer.)

Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal
in spotoma nikogar ne pozdravljajte!
Denarnice, torbe in sandali.
Vrzimo jih proč! Ne koristijo evangeliju;
delajo ga dvomljivega in neprivlačnega.
Evangelij je močan, ko je gol.
Jezus pošilja na misijon svoje učence po dva in dva. S tem nam kaže pot za
reševanje tudi današnjih problemov. Logično bi bilo poslati samo enega, da bi »pokrili«
več krajev. A se vendarle odloči za dva, da bi v medsebojnem sodelovanju in
odprtosti bili znamenje ljubezni, znamenje tega, kar oznanjujejo. Pošilja jih kot
»jagnjeta med volkove«. Dejstvo je, da tako grozni ljudje vendarle niso bili. S tem
Gospod nakaže, da bo stil krščanskega oznanjevanja razviden v blagosti, nenasilju …
Kljubovati bo potrebno pritisku okolja. Ravno v tem je moč učencev, kot pravi sv. Janez
Zlatousti: »Dokler smo jagnjeta, zmagujemo. Če postanemo volkovi, izgubljamo, kajti
v tem primeru izgubimo pomoč Pastirja, ki pase jagnjeta in ne volkove!«
Ko stopajo v hiše, naj govorijo: »Mir v tej hiši!« Zakaj tak pozdrav? Je mar povsod
vladal prepir ali nasilje in vojna? Ne, gotovo da ne. A Jezus vidi v ljudeh mnogo nemira,
nestrpnosti, strahov in ranjenosti. Njegovi učenci naj prinašajo mir, ki ga svet ne more
dati, more pa ga dati zaupanje v Božje usmiljenje in Božjo dobroto.
Če je prva naloga prinašanje miru, potem je druga ozdravljanje bolnih, tretja pa
oznanjevanje. In ta priporočila, ki jih Jezus daje učencem, niso namenjena samo
izbranim, marveč vsem kristjanom, vsem, ki smo ga v veri sprejeli za svojo pot.
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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