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17. navadna nedelja

POBERITE KOŠČKE, KI SO OSTALI!
Pet nedelj, z današnjo všteto, bomo prebirali odlomke dolgega Jezusovega
govora o kruhu življenja, ki ga je imel v shodnici v Kafarnaumu in nam ga
posreduje evangelist Janez. To nam daje priložnost, da malce globlje
razmislimo o evharistični skrivnosti in vsakokrat osvetlimo enega izmed
njenih vidikov.
Nemudoma v živo vstopimo v današnje sporočilo. Gre za dogodek
pomnožitve kruha in rib, ki je uvod v evharistični govor. Na kratko si ta
dogodek prikličimo v spomin.
Ko je Jezus nekega dne zagledal okrog sebe zbrano množico, je – ne da bi
ga kdo na to opozoril – razumel, da je najprej treba dati ljudem jesti. To je
povedal svojim apostolom, ki so se prestrašili. Eden izmed njih je
pripomnil, da za dvesto denarijev kruha ne bi zadostovalo, če bi hoteli
vsakemu dati le majhen kos, in kdo ve, ali je v bližini sploh mogoče kupiti
kruh in ali imajo za to dovolj denarja. Potem so odkrili, da je med njimi
deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi (verjetno je to zasluga
skrbne mame); Jezus je vzel hlebe, jih blagoslovil, velel ljudi posesti, da bi
se tako malce odpočili in se vsi skupaj poveselili; potem je naročil, naj
razdelijo kruh in ribe, in vsi so jedli, kolikor so hoteli. Za mnoge je bilo
prvič v življenju, da so lahko jedli po mili volji.
VIR: Cantalamessa

JULIJ: POČITNIŠKI mesec, ALI PA NE… ?
Novoizvoljeni člani ŽPS:
Seznam novoizvoljenih članov ŽPS sem poslal v potrditev g. nadškofu v
Maribor. Ko dobimo imenovanja, se bodo eno nedeljo med
sv. mašo, predstavili župnijskemu občestvu in takrat jim
razdelimo nadškofova imenovanja. Z besedami papeža
Frančiška, pojdimo korajžno naprej: »Od nas se ne zahteva,
da vse sami naredimo, tudi ne, da smo brez napak, temveč, da se trudimo,
da vedno bolj rastemo, da živimo z globoko željo, da bi napredovali na poti
evangelija in da nikoli ne bi izgubili poguma«. V tej veri bodimo na voljo
Bogu tam, kjer nas potrebuje.
Dobro je slišati:
Obnova fasade na župnijski cerkvi:
Dela na cerkvi, hvala Bogu dobro napredujejo. Pleskarji so
poodrani del cerkve očistili, popravili kar je bilo potrebno, premazali s
posebno emulzijo in tudi že 2x prebarvali stene, polkne in obrobe oken.
Tudi krovci so svoje naredili; pregledali streho,
strelovodno napeljavo in žlebove. Uredili kar bo potrebno
in usposobili. V tem tednu so začeli prestavljati oder, tako
da bodo še ostali del cerkve uredili.
Vse to pa dragi dobri ljudje z Vašo pomočjo. Iskrena hvala za vse
dosedanje prispevke in se lepo priporočam še naprej, koliko bo potrebno.
Hvala za vse do sedaj in iskren Boglonaj vsem in vsakemu posebej.
Zanimivo:
ZAKAJ MED POLETJEM K NEDELJSKI SV. MAŠI ? Malce čudno
vprašanje, kajne? Zakaj pa med poletjem ne bi hodili k maši? Še vedno
nekateri starši in otroci mislijo, da se skupaj od šolskih klopi poslovimo
tudi od cerkvenih. Torej, zdaj ko je poletje in verouka ni, ni potrebno k sv.
maši. A če zaobidem to miselnost, da hodimo k maši samo med šolskim
letom, potem prisluhnite.
Objem:
Ste že kdaj občutili Božji objem? Resničen je. Kadar smo v
stiski, je tolažilen, kadar smo veseli, se v objemu z nami
veseli. Kadar smo zaskrbljeni, je njegov objem močan,
kadar smo šibki, je trden. Morda ga ne čutimo fizično, a
dejstvo, da nas med sveto mašo objema in nosi na rokah, je
gotovo razlog, da se tja vračamo znova in znova.
Izročitev:
Izročitev ali skok v Božji objem. Pri sveti maši kot majhni
otroci zlezemo v najbolj varen, topel, razumevajoč in zaščitniški objem, kar

jih obstaja. To je objem brez obsojanja, brez obtoževanja. To je objem
popolnega sprejemanja in zaščite, kar jih je mogoče okusiti. Izpustiti to
možnost pred skokom v naslednji teden je kot oditi v hribe s prazno
steklenico vode.
Prejem:
Ko bi se le zavedali, kakšen luksuz in hkrati zastonjski dar
je prejem Jezusa v obliki svete evharistije. Noben čarobni napoj in noben
eliksir ne premore toliko moči, kot je prejmemo pri sveti maši. Z Jezusom
tako postanemo nepremagljiva ekipa v vseh bojih, ki jih bijemo preko
tedna. Vir: internet (se nadaljuje)
DAN STARIH STARŠEV Papež Frančišek je določil, da se letos obhaja
prvi svetovni dan starih staršev in sicer v nedeljo, 25 . julija.
Njihovo pozitivno vlogo v družini in družbi pogosto
spregledamo, pa se jim bomo tokrat pri vseh sv. mašah
nekoliko oddolžili z molitvijo zanje.
Krištofova nedelja: To nedeljo, 25.7., bo pri obeh sv. mašah
blagoslov vozil. Parkirajte jih na dvorišču in tako postavite, da jih lahko
parkira čim več. Hkrati ste pa povabljeni, da v zahvalo za srečno vožnjo
darujete za vozila naših misijonarjev. Vaš dar boste lahko darovali v
pušico. V SLO je na 1000 prebivalcev 582 avtomobilov, kar je malo več
kot pol avtomobila na vsakega prebivalca. V Evropi pa je povprečje 531
avtomobilov na 1000 prebivalcev. Misijonarji pa s
podarjenimi vozili rešujejo življenja, prevažajo hrano, vodo,
bolnike, otroke, gradbeni material. Vozila so jim resnični
blagoslov. Pomagajmo jim!
VOZNIKOVA MOLITEV
Gospod, daj mi zanesljivo roko in budno oko. Dal si mi življenje in prosim
za varstvo, da nobeno moje dejanje ne bo povzročilo škode na tem tvojem
čudovitem daru.
Uči me uporabljati vozilo v pomoč drugim; in iz želje po hitrosti naj ne
zgrešim lepot tvojega stvarstva; naj nadaljujem pot v radosti in v obzirnosti
do vseh.
Sveti Krištof, zavetnik voznikov, varuj me, vodi me v vseh poteh do mojega
cilja. Ti si dobil čudovito ime: Kristonosec.
Nauči me prinašati Kristusa njim, ki ga še ne poznajo. Amen.
Za dobro voljo:
ZA POBOŽNE VOZNIKE
10-40 km/h: Sv Jožef moj čolnič vesla.
90 -130 km/h: Hitite kristjani.
140 km/h: Oh prizanesi, Oče premili.

170-180 km/h: K tebi želim moj Bog.
190 km/h: Prihajam k tebi moj Gospod.
200 km/h: V nebesih sem doma.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
25. julij 2021
PONEDELJEK
26. julij
TOREK
27. julij
SREDA
28. julij
ČETRTEK
29. julij
PETEK
30. julij
SOBOTA
31. julij
NEDELJA
1. avg. 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
17. navadna ned.
»K r i š t o f o v a« 10.00 za + Milana Klineta in starše in stare starše
Marčič

Joahim in Ana
Natalija, Božena
Viktor, Zmago
Marta
Peter Krizolog

7.30 v zahvalo vsem dobrim ljudem za pomoč pri
obnovi fasade na cerkvi
19.00 za + Antona Kmetca obl. in Ano
7.30 za + Stanka Sagadina obl., sina Stanka, 2x
starše in sorod.
7.30 za + starše Lampret
19.00 za + Jerico in Franca Kmetec
(Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)
19.00 za + Franca Dobiča 30. dan

19.00 za + Tjašo Dobnik obl. in babico Treziko
(Molitvena ura za družine)
18. navadna ned. 7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Jakoba Javorška obl. in sorod.
Ignacij Lojolski

Čiščenje cerkve: Iskrena hvala vsem pridnim za vse narejeno iz
Stražgonjce, v avgustu pa lepo prosim vaščane obeh Goric.

KRST JE PREJELA:
Gabrijela Frangež,
Brunšvik 51,
Čestitke!

Dežurni ministrant:
HASLINGER JAN
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