19. NEDELJA MED LETOM

(08.08.2021)

ODPRTI ZA NJEGOVO DELOVANJE V NAS Jn 6,41–51

OD 08. DO 15. AVGUSTA 2021 (32 - 2021)
830 Gradišče
08.08.2021
10h cerkev
PON. sv. Edith Stein 1930 cerkev
TOR. sv. Lovrenc
1930 cerkev
SRD. sv. Klara (Jasna) 1930 cerkev
ČET. sv. Ivana Š.
1930 cerkev
PET. sv. Poncijan
1930 cerkev
SOB. sv. Maksimilijan 1930 cerkev
NED. M. VNEBOVZETJE 830 Gradišče
15.08.2021
10h cerkev
- Skrb za cerkev: Martinuči
NED. 19. NED. m.l.

+Urban Kobal, Oševljek 3/C
Za župnijsko skupnost
+Aleš Gomilšček, Gradišče 60
V čast Sv. Duhu, Martinuči 5/A
Za +iz družine Vidmar, Oševljek 10
V dober namen: za srečno zadnjo uro
Za +starše Ferjančič, Lukežiči 2
+Ida Pahor, Martinuči 20
V zahvalo za zdravje
Za župnijsko skupnost

- MARIJINO VNEBOZETJE: po maši bo po starem običaju blagoslov cvetja,
dišavnic in zelišč. Darujmo v blagoslov tudi cvetje naše vere in zaupanja v
Marijino priprošnjo.
- MIVA: v letošnji nabirki ste darovali 465€ za pomoč našim misijonarjem. Z vašo
pomočjo bodo lažje prihajali na pomoč mnogim v misijonskih deželah. Naj Bog
nagradi vašo velikodušnost pri graditvi božjega kraljestva!
- DOM MEDIC HOTEL: po dogovoru z vodstvom Doma bo v torek, ob 10,30
Bogoslužje Božje besede in obhajilo. To je prilika tudi za prejem zakramenta sv.
spovedi in bolniškega maziljenja.

Zahvaljujemo se ti,
da smo s tem kruhom,
ki nam ga daješ
pri vsaki sveti maši,
prejeli več kot le mano v puščavi,
da si nam čudežno zapustil sebe,
da se ne bomo izničili v večnosti,
ampak bomo v njej
združeni s teboj,
Stvarnikom sedanjega časa
in prihodnje neumrljivosti.
Amen.

V človeškem življenju pride do rasti predvsem v
časih globoke krize. Kdor ni nikoli izkusil težke
preizkušnje in jo prestal, temu po eni strani manjka
pomemben korak do zrelosti in po drugi tudi izkušnja
svetlobe po dolgi temi boja.
To je zagotovo neprijetno za nas, ki so nam mali in
veliki porazi in padci skoraj del našega vsakdana. Za
vsakega izmed nas pride kdaj pa kdaj trenutek, ki ga je doživel prerok Elija pod
bodičevjem: "Dovolj je zdaj, Gospod." Nisem dosegel svojega cilja, popolna izguba
sem. Navdaja me občutek brezizhodnosti, nesmiselnosti, strahu, utrujenosti in obupa.
Vzemi moje življenje, ne morem več!
"A je zdaj dovolj"? – Ko dosežemo dno, se odpro tudi vrata za vstop Boga. Angel se
dotakne Elije in mu ponudi kruh, ki mu bo dal takšne moči, da bo lahko živel naprej in
imel moč, da pride do Božje gore, kjer bo videl Boga. Tolažba za nas – v najglobljem
obupu in izčrpanosti smemo zaupati, da Bog nikoli ne bo pustil ljudi sedeti in umreti pod
bodičevjem. Nadgradnja Božje skrbi za človeka v Novi zavezi je Jezus Kristus, ki pravi:
"Jaz sem kruh življenja ... »Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj."
"Živeti vekomaj" – to pomeni: kdor je od tega kruha, ne more propasti. V Jezusu se
izpolni človeško hrepenenje po življenju, po odrešenju, usmeritvi, varnosti. On je za
tiste, ki vanj verujejo – luč, pot, resnica, vrata, pastir in hkrati tudi hrana. Ni treba, da
vse storimo sami, potrebno je "le", da se odpremo, da bo Jezus lahko deloval v nas.
Pri njem je možno tudi tisto, kar je nemogoče za ljudi, ker je šel skozi smrt, najtežjo
človeško izkušnjo, kjer je na kocki biti in ne biti, ter jo premagal!
»Če želim izkusiti moč kruha, ga moram jesti. »Če želim moč tistega, ki je "meso" za
življenje sveta, ga moram jesti kot kruh. "Meso" je Jezus, ki ga v evharistiji v
dobesednem pomenu besede "jemo", in je v njej navzoč, da bi imeli življenje v polnosti!
Povzeto po: www.virc.at

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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