9. AVGUST: 19. NEDELJA MED LETOM
JEZUS JE Z NAMI Mt 14,22–33

NED.
PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

OD 9. DO 16.
19. NED. MED L.
830 Gradišče
09.08.2020
10h cerkev
sv. Lovrenc
19h cerkev
sv. Klara
19h cerkev
sv. Ivana
19h cerkev
sv. Poncijan
19h cerkev
sv. Maksimilijan 19h cerkev
830 Gradišče
MARIJINO
10h cerkev
VNEBOVZETJE
20. NED. MED L.
830 Gradišče
16.08.2020
10h cerkev

avgusta 2020 (32- 2020)
+Alojz Vodopivec, Gradišče 15 (8. dan)

Za župnijsko skupnost
+Ida Pahor, Martinuči 20
+Nedeljko Lukežič, Lukežiči 33/A (8. dan)
++Nada in Zdenka Bunc, Martinuči 18
V čast Sv. Duhu, Trg 77
V čast Svetogorski MB, Martinuči 5
V zahvalo in priprošnjo MB, Grad. 61
Za župnijsko skupnost
Za žive in pokojne Mravlje

Za župnijsko skupnost

- Skrb za cerkev: Arčoni
- Gost v nedeljo, 16.08. Misijonar na Slonokoščeni obali, g. Ivan Bajc
Maševal bo na Gradišču in v Renčah. On je začel svojo duhovniško poslanstvo
leta 1974 prav v Renčah in zato so mu Renče posebej pri srcu. Prestavil bo tudi
eno zadnjih nalog v Afriki: dokončanje nove cerkve na misijonu in postavitev
majhne cerkve v eni misijonski vasi. Potrebuje našo duhovno podporo, pa tudi
denarno pomoč. Priporočam njegovo delo vaši dobrohotnosti.
- Blagoslov cvetja, zelenja bo pri maši na praznik Marijinega vnebovzetja.
Hvala ti Jezus, ker nas vselej poslušaš in
nam prihajaš naproti.
Čeprav te kdaj ne prepoznamo, si tukaj
ob nas.
Tudi sredi najhujših vetrov sedanjega
časa stopaš k nam in nam kakor Petru
ponujaš roko.
Velikokrat smo kakor on in ob prvem odločnejšem koraku, v nam neznano,
h kateremu nas ti vabiš, podvomimo.
Pomagaj nam, da ostanemo tvoji zvesti učenci, napolnjeni s pogumom in
trdni v naši veri. Amen.

Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učencem, tudi
k nam prihaja Jezus včasih kot prikazen; tako se nam
dozdeva, ker so naše duhovne oči slabotne. Ne spoznamo
Jezusa, ko prihaja, bojimo se, dokler nas ne potolaži
njegova milost.« Ognjevitega apostola Petra Jezusova
bližina kar »upijani«, tako da svojega Gospoda prosi, naj mu
dovoli priti k njemu po vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu pa se
Peter prestraši vetra in valov in se začne potapljati. Na
pomoč pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko in ga pokara: »Malovernež, zakaj si
dvomil?« Tudi naše zaupanje – vera se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če gledamo
na Jezusa, pada, kadar gledamo na nevarnost.
»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno potarnajo, češ da je nam, ki
verujemo v Boga, lahko, ker so nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,«
pripominja ob razlagi današnjega evangelijskega odlomka p. Lojze Bratina, ki
poudarja, da tudi kristjanu niso prihranjene težke in temne ure. »Blagor vere je v
tem, da omogoča potovanje skozi temo in premagovanje valov življenja zaradi
roke, ki nam je ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo romarji k Božji
polnosti.«
Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II. v Postojni na
njegov 76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki pripravili skladbo Naša barka.
Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve skozi zgodovino, v kateri je prestajala
hude viharje. Tudi v današnjem času ji z njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes
skriva ta čas, / naj nam up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on
pokazal bo pot in pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v
jutrišnji dan.«
Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam vselej
kaže pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje.
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.
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