23. NEDELJA MED LETOM

(5.9.2021)

POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI Mr 7,31–37

OD 5. DO 12. SEPTEMBRA 2021 (36 - 2021)
NED. 23. NED. m.l. 830 Gradišče Za duhovno moč v preizkušnji
05.09.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Zaharija
19h cerkev +Ivan Mozetič, Lukežiči 33/A
TOR. sv. Regina
19h cerkev V čast Svetogorski MB, Martinuči 5/A
SRD. MARIJINO
18h Gradišče Za žive in pokojne Vodopivec
ROJSTVO
19h cerkev +Emil Besednjak, Merljaki 6/A
ČET. sv. Friderik
19h cerkev V dober namen, Lukežiči 34
PET. sv. Nikolaj T. 19h cerkev Za zdravje, Trg
SOB. sv. Bernard
19h cerkev Za +starše Martinuč, Merljaki 25/A
NED. 24. NED. m.l. 830 Gradišče +Jolanda Bavcon, Gradišče 62
12.09.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Trg
- ŠKOFIJSKI M0LITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE v soboto, 11.9. na Sveti Gori:
Spored srečanja: ob 8. uri molitev križevega pota s Prevala; ob 9,30 srečanje za
strežnike in strežnice v kapeli prikazanja; ob 10,30 sveta maša s somaševanjem
letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov.
- URNIK VEROUKA: 1. razred: sreda ob 16h; 2. razred: sreda ob 14h,
3. razred: torek ob 14h; 4. razred: sreda ob 15h; 5. razred: ponedeljek ob
17h; 6. razred: torek ob 15h; 7. razred: petek ob 14h; 8. razred: petek ob
15h; 9. razred: petek ob 16h. Verouk se prične v ponedeljek, 6. septembra.
Veroučna srečanja bodo tudi v sredo.

Poslušati in se spreobrniti. Govoriš, nekdo te posluša in
tvoje besede spremenijo njegovo življenje in celo vero.
Besede imajo veliko moč. Lahko dajejo življenje, lahko pa
tudi jemljejo življenje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa
tudi jemljejo vero. Za vsakim glasom stoji oseba, njen
značaj, izobrazba, kultura in duhovna širina. Glas
razodeva človeka. Glas ne more skriti veselja ali pa žalosti
in bolečine. Glas govori o trenutnem stanju človeka.
Včasih se sprašujem, kakšen glas je imel Jezus? Moral
je imeti lep glas. Ljudje so ga radi poslušali. Jezusova
govorica je bila premišljena, izdelana in lepo podana. Ni uporabljal besednih mašil. Ko
je videl, da farizeji zaradi trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih besed, je zanje uporabil
tudi krepke izraze. Jezus z njimi ni govoril diplomatsko. Govoril je iskreno, brez olepšav.
Farizeji so Jezusa slišali, niso pa ga poslušali. Zakrknjenost njihovega srca jim je to
preprečevala.
Danes smo brali in poslušali, kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko govoril.
»Efeta ali odpri se«, pomeni, da brez Jezusa ne moremo pravilno poslušati Božje
besede (prim. Mr 7, 34). Samo Jezus lahko odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto.
Samo Jezus nam lahko pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in iz
poslušanja Božje besede. Brez Jezusa tudi ne moremo naprej govoriti pravilno. Če pa
nepravilno govorimo, je bolje, da sploh ne govorimo, ker nimamo kaj povedati, kar bi
bilo dobro za poslušanje.
Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki so bili priča ozdravitvi gluhega, da bi o tem
naprej govorili? Zato ker je vedel, da bodo iz vsega tega delali populistični dogodek.
Kljub Jezusovi prepovedi so ljudje vse to pripovedovali naprej. In seveda niso pravilno
govorili. V čudežni ozdravitvi niso spoznali, da je Jezus Bog. Zato so samo govoričili:
»Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr 7, 37). Pri tem pa se niso spraševali:
Kdo je Jezus? Kaj jim je Jezus hotel s tem čudežem sporočiti?
Povzeto po nagovoru škofa Petra Štumpfa, Turnišče – kolesarsko romanje 2015

- ŠKOFIJSKA KARITAS: vabi ob godu Matere Terezije in začetku pastoralnega leta,
v ponedeljek, 6. septembra ob 17. uri, k maši in krajšemu glasbenemu programu v
Log pri Vipavi.
- NEDELJA MLADIH: 12. septembra- Mlade vabimo, da sodelujejo pri bogoslužju
Nedelji sledi teden mladih, ko župnija moli za mlade in jim lahko damo priliko za
kakšno lepo srečanje z nami. Vse se steče v Stično mladih v soboto 18. 9. 'Mladi
vabljeni v Stično. Na sticna.net dobite vse informacije o 40. jubilejnem srečanju
mladih, ki bo v soboto 18. septembra, ob 10.30-21.30 ure. Za zanimiv program
je tokrat PCT pogoj. Na spletu kupite vstopnico in naročite avtobusni prevoz z
našega kraja. Po 12. 9. bodo prijave na avtobusni prevoz zaprte, zato pohitite.'
(Če potrebujete pomoč, vam bom pri tem z veseljem pomagal – Primož G.)

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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