NED ‐ 25.7.
7.00 Češčenje
17. nedelja med letom
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
Jakob Starejši, apostol Grajska 10.00 Za +Borisa Turnška
vas
Krištofova nedelja
Blagoslov avtomobilov
PON – 26.7.
Joahim in Ana, starši
Device Marije

19.00 Za +Ano Mahor (god, r. d.)

TOR ‐ 27.7.
Gorazd, Kliment in
drugi učenci Cirila in M

19.00 Za +Marijo Ano Semprimožnik

SRE ‐ 28.7.
Viktor I., papež

19.00 Za +Jakoba, Radota in Anico Drev
(vsi god)

ČET ‐ 29.7.
Marta, svetopis. žena

Št.R. 17.00 Za +Marijo in Miroslava (30. oblet.)
Plaskan

PET ‐ 30.7.
Peter Krizolog, škof,
cerkveni učitelj

19.00 Za +Slavko—oblet. in Jožeta Tiselj

SOB ‐ 1.8.
Ignacij Lojolski,
ustanovitelj jezuitov
NED ‐ 2.8.
18. nedelja med letom
Alfonz Ligvorij, škof,
cerkveni učitelj

19.00 Za +Ano in Anko Šlander
7.00 Češčenje
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
Št.R. 10.00 Za +Ivana in Poldiko Novak in Roka
Teršek

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upošteva navodila za
preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja.
Napoved: župnijsko romanje bo v soboto 14. avgusta. Več prihodnjič.
Dežurni ministran : Urban Rančigaj, Anej Semprimožnik
Bralci v ned.: I. Anka Trogar, Elza Vasle II. Št.R: Petra Basle, Tea Pogorevc
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava
Izdaja: Župnija Gomilsko,

T: 03/572-61-98,

zupnija.gomilsko@rkc.si

M: 041 673 716, Odg.: Martin Cirar, župnik

http//zupnija-gomilsko.rkc.si/

25.7.2021 17. nedelja med letom št: 28. leto: XXIII.
..

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdélil med sedeče. Prav tako je razdélil tudi ribe, kolikor so jih hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim
učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da kaj
ne bo šlo v izgubo.« Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali
tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je stóril znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.«
(Jn 6,11–14)

B E S E D A O B E S E D I
»LAČNE JE NAPOLNIL Z DOBROTAMI« Jn 6,1–15
Še preden Jezus prične javno delovati, se pojavi situacija, povezana z lakoto. V
puščavi mu namreč skušnjavec reče: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo
kruh."« Jezus mu je odgovoril z znamenitim stavkom: »Človek naj ne živi samo od
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božji ust.« - V današnjem evangeliju
pa se ponovno pojavi »zagata z lakoto«. Evangelisti pripoveduje, kako je Jezus nasitil
množico, ki ga je poslušala. Morda smo se začudili, zakaj je bil tako v skrbeh za telesno lakoto ljudi. V tistem Jezusovem odgovoru skušnjavcu moramo biti pozorni na
besedico »samo«. Jezus, ki je dobro poznal človeško naravo, sploh ni trdil, da človeku
kruh (vsakdanja hrana), ni potreben; dejal je le, da je človeku hrana za telo premalo.
Človek je telo in duh. Po telesu pripada zemlji in po njem je podoben drugim živim
bitjem, po duhu pa je državljan nebes, podoben Bogu. V tem življenju je telo orodje
duše, zato moramo skrbeti zanj. Če si lačen, misliš samo na hrano in težko na kaj
»višjega«. - Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki – svetniki. Zanje je značilno, da so pozorni in čuteči za drobne potrebe soljudi. Eden takih je bil recimo Karel
Boromejski, ki je nekoč vodil milansko škofijo. V njegovem času je tam divjala kuga in
škof Karel je osebno stregel bolnikom: čistil je njihove kužne rane in jim dajal jesti in
piti. Mnogi so se v »teh časih s covid-virusom«, podobno žrtvovali in z neizmerno ljubeznijo in predanostjo stregli bolnikom. Iz osebne izkušnje tega dela je Karel povedal:
»Če hočeš komu pripovedovati o Kristusu, ga moraš prej sedemkrat nahraniti.« Človeka nahraniti pa pomeni izkazati mu najbolj osnovno dobroto. To pove več kot množica lepih besed. Dobrota, ki prihaja od srca, gre naravnost k srcu. Dobrota je žarek
tiste ljubezni, ki prihaja od Boga. Pomenljivo je, da je za podobo svoje ljubezni do konca Jezus izbral prav kruh – hostijo. Za človeka, ki je zares dober, rečemo, da je
»dober kot kruh«. Dobrota odpira oči srca in duše za Boga; po delih dobrote smo vsi
Po: S. Čuk, Misli srca
Božji glasniki.

17. nedelja med letom
To nedeljo, 25. julija, obhajamo Krištofovo nedeljo. Na ta dan , letos že
34. leto zapored, poteka vozniška akcija MIVA za nakup prepotrebnih vozil za naše misijonarje. Obenem duhovniki po župnijah blagoslavljajo vozila ter delijo Krištofove kartončke in nalepke. Za varstvo na vseh naših
poteh, pa blagoslavljajo tudi vse nas.
Na Krištofovo nedeljo, to je sta, ki je najbližja godu sv.
Krištofa (24. 7.), je pri nas že od leta 1987 darovanje za vozila, namenjena misijonarjem. Pobudo za to je dala organizacija MIVA, akcija pa poteka pri nas pod geslom »Za vsak
srečno prevožen kilometer en sto n«.
Vsekakor je vsakdo izmed nas iskreno povabljen, da po svojih močeh podpre to akcijo zbiranja sredstev za najrazličnejša prevozna sredstva, namenjena našim misijonarjem.
MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI

SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH
Da ne bi bili ostareli pozabljeni, je papež Frančišek ustanovil Svetovni
dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo v vsej Cerkvi obhajali na četrto
nedeljo v juliju, torej v bližini praznika sv. Joahima in Ane.
Papež: »Sveto pismo nam bo pomagalo tudi razume sto, kar Gospod
danes zahteva od našega življenja. On namreč pošilja delavce v svoj vinograd ob vsaki uri dneva (prim. Mt, 20,1-16), v vsakem življenjskem obdobju. Sam lahko pričam, da sem klic, da bi postal rimski škof, dobil, ko sem
tako rekoč dosegel starost za upokojitev in sem si že predstavljal, da ne
bom mogel več naredi veliko novega. Gospod nam je vedno blizu, vedno, z novimi povabili, z novimi besedami, s svojo tolažbo, vendar nam je
vedno blizu. Vi veste, da je Gospod večen in ne gre nikoli v pokoj, nikdar.»
Hvala vam, dragi stari starši — babice dedki, prababice, pradedki
ker veliko dobrega storite svojim vnukom in pravnukom. Tudi vaša mo‐
litev je velik dar. Bog vas živi!

Naslovljeno na vas
POČITNICE – ČAS ZA ODKRIVANJE ČUDEŽEV
V naročju Zemlje se nahaja veliko čudežev, ki si želijo bi odkri , toda mi jih
ne vidimo. Naše življenje je obdano s čudeži, ki želijo razveseljeva naše srce, vendar jih ne vidimo. Ker odpremo samo svoje oči, ne pa svojega srca.
Ker stvari in ljudi, ki nam pridejo naspro , nimamo od srca radi.
Nikoli ne boš srečen, če ne boš našel zadovoljstva v soncu, ki sije, v preprosit
cvetlici na travniku, ki cve , v otroku, ki gre mimo in te nasmeji.
Če si ogledujemo cvetlice in p ce in ljudi, ker jih imamo od srca radi, potem
vedno vidimo veliko več, potem dnevno odkrivamo čudeže. Oglej si majhnega otroka, kako riše. Njegova domišljija čara z barvicami na majhen kos papirja cel svet. Oglej si babico, ki boža mačko, dva zaljubljenca na avtobusni
postaji, dojenčka, ki spi v otroškem vozičku. In odkril boš, da v vseh stvareh
leži več, kot človek vidi površinsko: spomin na raj.
V vsakem dnevu čijo čudeži, človek sploh ne more vseh našte .
Ko se riba v svojem svetu odpravi na odkrivanje, je zadnje, kar odkrije, voda.
Tako je tudi s človekom. Najbolj enostavnih in bistvenih reči svojega bivanja
se najmanj zaveda. Kako pomemben je sveži zrak, ve komaj, ko mu grozi zadušitev. In kako lepo je mogoče diha , ve šele, ko umre.
Veselje ob majhnih dnevnih čudežih: to je ključ, ki nas pripelje do tega, da
smo lahko vsak dan srečni.
Čas pros h dni je priložnost, da majhni čudeži, ki nas obdajajo, napolnijo naš
vsakdan. Sreča, ki se je bomo pa naužili, pa naj bo sto, kar lahko podelimo z
ljudmi okoli nas.
Povzeto po: Phil Bosmans
Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomes la sedaj manjšega jeklenega in tako
premos la glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronas m.
Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove.
Bog povrni vsem, ki ste že darovali! Prosimo še druge, pridružite se jim.

