6. POSTNA – CVETNA - NEDELJA (10.04.2022)
TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL V STISKI Lk 22,14–23,56

OD 10. DO 17. APRILA 2022 (14 - 2022)
NED.
830 Gradišče Za +Vičič in Cotič, Oševljek, Dornberk
10.04.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Stanislav
19h cerkev +Vilma Primožič, R. Podkraj 24
TOR. sv. Julij
19h cerkev V zahvalo, Tureli 37
SRD. sv. Martin
19h cerkev Za zdravje (VM)
ČET. sv. Lidvina
19h cerkev V zahvalo za Veroniko, Budihni 2
PET. sv. Helena
19h cerkev Obredi Velikega petka
SOB. sv. Bernarka
18h Gradišče V. vigilija: Za mir v Ukrajini
20h cerkev V. vigilija: Po namenu darovalca
NED. VELIKA NOČ
830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče 18/B
17.04.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Podkraj, Tureli ter Trg (razdelite si skrb za dneve med tednom
in za nedeljo!)
- Verouk: reden do srede
- Srečanja: ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
- Velikonočno spovedovanje v Renčah: cvetna nedelja (10. aprila) od 14. do
15,30. (g. Rafko Leskovec in Jožef Ličen)
- VELIKI ČETRTEK: Zvečer je slovesna maša (spomin zadnje večerje). Orgle
igrajo do Slave. Po obhajilu je prenos Najsvetejšega v 'božji grob', razkritje
oltarjev, zagrnitev križev. Po maši je češčenje – molitev pri božjem grobu.
- VELIKI PETEK: dan trpljenja in smrti Gospoda Jezusa, dan posta in žalovanja!
Ob 15. uri je molitev Križevega pota; ob 19. pa obredi Velikega petka, ki ga
sestavljajo 3 deli: najprej je branje Božje besede (berila, pasijon, slovesne
prošnje za vse potrebe). Sledi 2. del: češčenje križa (enojni poklek ali priklon
pred križem). Tretji del je obhajilo.
- VELIKONOČNA VIGILIJA - SOBOTA: Ob 8. uri blagoslov v. ognja na župnijskem
dvorišču. Med dnevom prihajajmo molit pred božji grob. Ob 16. uri je blagoslov
velikonočnih jedil. Bogoslužje vigilije se prične pred cerkvijo v tišini: blagoslov
ognja in okrasitev velikonočne sveče, sprevod v cerkev, velikonočna hvalnica.
Sledi Besedno bogoslužje (3 berila in evangelij), blagoslovitev vode in
obnovitev krstnih obljub, ter Evharistično bogoslužje. Procesija: delimo veselje
in voščilo Aleluje naši skupnosti!.
- Nabirke: na Veliki četrtek za Ukrajino, na Veliki petek za Sveto deželo, na
Veliko noč je ofer za potrebe župnije. 'Bog lonaj' za vse darove!
6. POSTNA

Evangelist Luka nam v pasijonu prikazuje tudi
vrhunec Jezusove molitve. Jezus moli na Oljski
gori in se bori z Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže
angel iz nebes in ga krepča. Molitev ni vselej
samo izkušnja miru. Lahko je tudi boleče
bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog pošilja
molivcu svojega angela, da bi mu podelil novo
moč. Vendar angel Jezusa ne obvaruje pred strahom. Spričo strahu se poti. Toda ravno
sedaj moli še vztrajneje (Lk 22,44). Ta prizor molitve na Oljski gori pripoveduje Luka
zaradi stiske, ki jo imajo mnogi z molitvijo, tako danes kakor takrat. V molitvi pogosto
doživljamo temo. Imamo vtis, da gre naša molitev v prazno. Nič ne koristi. Nič se ne zgodi.
Bog se skriva za debelim zidom. Zdi se, da molči. Ker ne prodremo do Boga, nam gre
kaj pogosto kakor učencem. Zaspimo. Naša molitev zaspi. In Jezus nas mora prebuditi:
»Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli bomo v enake stiske
kakor Jezus, v osamljenost, strah, zapuščenost, v stisko in trpljenje. Molitev je za nas pot,
da bomo kakor Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v največji stiski oklepali Boga.
Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje mu
gotovost, da tudi v smrti ne more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezusova molitev pa doseže
vrhunec v njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu, Jezus ne moli samo zase, ampak
tudi za svoje morilce: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34). In Jezus
umre z besedo molitve na ustnicah. To je verz iz Ps 31, iz judovske večerne molitve.
Kakor pobožen Jud moli Jezus na koncu svojega življenja: »Oče, v tvoje roke izročam
svojega duha« (Lk 23,46). Toda Jezus doda besedam psalma svoj Abba-nagovor.
Prav na križu nagovarja Boga nežno kot svojega Očeta. V smrti se vrača k Očetu. Kljub
vsej grozi Jezus v molitvi vzdrži in ostane tako sredi svoje največje stiske v odnosu z
Bogom. Da, odnos z Bogom ga osvobaja od moči ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati
niti njegovi morilci.
Po: A. Grün, Jezus – veselo oznanilo

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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