14. NEDELJA MED LETOM

(04.07.2021)

VSAK KRISTJAN JE PREROK Mr 6,1-6

OD 04. DO 11. JULIJA 2021 (27 - 2021)
NED.
830 Gradišče +Miloš Kerševan, Gradišče 86
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv.Ciril,Metod 8h cerkev
Po namenu SG
30
TOR. sv. Marija G. 19 cerkev V zahvalo in priprošnjo, Martinuči 5/A
SRD. sv. Anton
1930 cerkev +Lucijan, Kojsko
ČET. sv. Kilijan
1930 cerkev Po namenu SG
PET. sv. Avguštin 1930 cerkev Po namenu SG
SOB. sv. Amalija
1930 cerkev Po namenu SG
NED. 15. NED. m.l. 830 Gradišče +Pavel Skomina, Gradišče 40
11.07.2021
10h cerkev SHOD: Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Podkraj, Tureli
14. NED. m.l.
04.07.2021

- Starši prvoobhajancev: Še 2 prvoobhajanca nista vrnila oblekc- palerin. Najdite
pet minut časa, da jih prinesete v župnišče. Ne dovolite si, da vas moram toliko
časa prositi in opozarjati!

- PRAZNIK SVETEGA MOHORJA IN FORTUNATA: Njun god obhajamo v
ponedeljek, 12. julija. Običaj je, da obhajamo njuno nedeljo - SHOD – že

nedeljo pred godom, ko je god pred sredo. Tako bomo letos obhajali
SHOD, ŽUPNIJSKI PRAZNIK, V NEDELJO, 11. JULIJA.
- PRIMANJKUJE MAŠNIH NAMENOV: Prosim za naročilo maš; vsaka družina 'ima
pravico', da naroči vsaj eno mašo za svoje pokojne in druge namene.
- VABILO MLADIM so namenjeni mnogi verski programi: tedni duhovnosti v
Stržišču in drugod. Na plakatih, v Ognjišču, na spletu… poiščite primerno ponudbo.
Naj bodo počitnice priložnost tudi za duhovno osvežitev in okrepitev.

- SVETA MAŠA ZA POKOJNEGA ŠKOFA METODA PIRIHA
Na dan pogreba škofa msgr. Metoda Piriha so veljali strogi
ukrepi glede omejitve sodelovanja pri bogoslužju, zato so
se lahko le redki udeležili njegovega pogreba. Z namenom,
da se kot škofijsko občestvo Bogu zahvalimo za življenje in
delo pokojnega škofa Metoda in da skupaj pomolimo na
njegovem grobu, bo sveta maša za škofa Metoda na njegov
godovni dan, v ponedeljek, 5. julija 2021, ob 17.00 na
Sveti gori. Po sveti maši bo skupna molitev tudi na njegovem grobu.

Današnja Božja beseda govori o preroku kot Božjem
poslancu. Svojemu izvoljenemu ljudstvu je Bog pošiljal
preroke, da bi Izraelce spominjali na zavezo, sklenjeno na
gori Sinaj. Tam jim je Bog zagotovil: če boste hodili po mojih
potih, če boste spolnjevali moje zapovedi, vas bom vedno
varoval; če pa boste na svoje obljube pozabili, vas bom
prepustil samim sebi. Ko so Izraelci prišli v obljubljeno
deželo, kjer jim je zemlja bogato obrodila, so v udobju
kmalu pozabili na svojega Dobrotnika in se oprijeli navad svojih poganskih sosedov.
Bili so gluhi za opomine Božjih poslancev prerokov, skušali so jih celo na razne
načine utišati, da jim ne bi vznemirjali vesti. Bog pa je njihovo oznanjevanje potrjeval
s tem, da so ljudstvo zadele razne preizkušnje. Kadar je ljudem »šlo za nohte«, so
se spet spomnili na Boga. Trdovratnim Judom smo prepogosto podobni tu mi, ki se
na Boga spomnimo tedaj, ko nas zadene kaj hudega.
Bog pa nas je izbral za višjo nalogo: želi, da bi bili njegovi preroki v današnjem
času, v teh razmerah in okoliščinah. S svojim življenjem naj bi oznanjali resničnost
tistega sveta, o katerem govori Jezus v evangeliju. Nalogo bomo najbolje izpolnili
tedaj, ko se otresemo svoje pomembnosti in postanemo preprosto orodje v Božjih
rokah. To je lepo izkusil apostol Pavel, velik prerok Nove zaveze. Za oznanjevanje
evangelija je zastavil vse svoje sile in izredne sposobnosti. Pa še več bi storil, če ga
ne bi mučila neka skrivnostna peklenska sila, zaradi katere je trpel. Bog je to
preizkušnjo dopustili in Pavlu dejal: »Dovolj ti je moja milost.« Pavel je prišel do
spoznanja: »Močan sem tedaj, ko sem slaboten.« Torej takrat, ko po meni deluje
Vsemogočni.
Pri krstu smo postali deležni Kristusove preroške službe. Bodimo njegovi pričevalci,
preroki sodobnega časa; pa ne le v času preizkušnje, temveč sleherni dan.
Po: S. Čuk, Misli srca

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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408
ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

