19. NEDELJA MED LETOM (07.08.2022)
BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD Lk 12,32–48

OD 07. DO 14. AVGUSTA 2022 (31 - 2022)
NED.
830 Gradišče Po namenu BT - Dornberk
07.08.2022
10h cerkev Za žive in pokojne župljane
PON. sv. Dominik 1930 cerkev Po namenu BT - Dornberk
TOR.
sv. Terezija
1930cerkev Po namenu BT - Dornberk
SRD.
sv. Lovrenc
1930 cerkev Po namenu BT – Dornberk
ČET.
sv. Klara
1930 cerkev Po namenu BT - Dornberk
PET.
sv. Ivana
1930 cerkev V čast sv. Florijanu: za gasilce
SOB.
sv. Poncijan 1930 cerkev +Nedeljko Lukežič, Lukežiči 33/A
NED. 20. nedelja 830 Gradišče V zahvalo sv. Florijanu, Gradišče 18/A
14.08.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: R. Podkraj, Tureli
- Dom na Gradišču: v torek ob 10,00 bo maša, g. Rafko Leskovec pa bo
obiskoval tiste, ki so 'nepokretni', da bi lahko prejeli zakramente previdevanja.
- Prosim za NAROČILO SVETIH MAŠ!
19. nedelja

- POGUMEN KORAK VELIKEGA PAPEŽA: PAPEŽ FRANČIŠEK V KANADI
PROSI STAROSELCE ODPUŠČANJA ZA ZLORABE OTROK
Frančišek je v Edmontonu v kanadski provinci Alberta v
preteklem tednu med drugim obiskal tudi provinco
Quebec in najsevernejše kanadsko mesto Iqaluit.
Že pred obiskom je sporočil, da se odpravlja na
spokorno romanje z izrecno željo, da se sreča s
staroselci in jih objame.
"Ne samo, da Kanada staroselcem ni pomagala, aktivno jim je škodila"
Papež Frančišek se je aprila za zlorabe v cerkvenih internatih in šolah v Kanadi opravičil
delegacijam staroselskih Indijancev, Inuitov in Metisov, ki so obiskale Vatikan. Kot je
dejal takrat, mu je to povzročilo "bolečino in sram".
Več kot 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi
prisilno asimilirali od 19. stoletja pa vse do leta 1996. Tam so bili izolirani od svojih
družin ter odrezani od svojega jezika in kulture.
Mnogi gojenci so postali žrtve nasilja, zlorab, posilstev in podhranjenosti.
Katoliška cerkev je upravljala z okoli 60 odstotki od teh internatov, katerih namen je bil
prisilna asimilacija staroselskih otrok v prevladujočo kanadsko kulturo.
Komisija za resnico in spravo, ki jo je kanadska država ustanovila leta 2015, pravi, da je
šlo pri rezidenčnih šolah za "kulturni genocid".

Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem
srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi katere smo
budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz
vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik
življenja.
Kristjan je torej tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko
željo, srečati se s svojim Gospodom skupaj s svojimi
brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je
povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč
vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje,
ki nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje
srečanje z Jezusom, srečanje ravno z Njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti,
ki nas osrečuje.
Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno,
odprto zgolj za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Jezusom
... In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate
najpomembnejša, najbolj dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači
srce? Ali lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je hotenje delati dobro drugim,
živeti za Gospoda in za druge?
Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da imam delo, družino in zame je
najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom ...« Seveda je to res;
pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista moč, ki drži
skupaj to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo seje Bog. Gre
torej za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim
vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in
majhnimi preizkušnjami našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da
gremo v življenju naprej z ljubeznijo, in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal
v naše srce. In to je resničen in neprecenljiv zaklad.
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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