5. VELIKONOČNA NEDELJA

V HIŠI MOJEGA OČETA JE VELIKO BIVALIŠČ. (Jn 14,2)

OD 10. DO 17. MAJA 2020 (19 - 2020)
NED. 5. VELIK. N. 830 Gradišče Za državne voditelje, Gradišče 18/B
10.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Pankracij 19h cerkev Za Marijino varstvo
TOR. sv. Leopold
19h cerkev Za ++Piščanec, Žigoni 28
SRD. sv. Servacij
19h cerkev +Miroslav Lasič, Trg 10
ČET. sv. Bonifacij
19h cerkev +Alojz Pisk, Merljaki 33/A
PET. sv. Zofija
19h cerkev V čast MB: za zdravje, R. Podkraj
SOB. sv. Janez N.
19h cerkev +Miro Drožina, Tureli 37
NED. 6. VELIK. N. 830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče 97
17.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Mohorini (poskrbijo tudi za razkuževanje cerkve po maši)
SPET SMO SKUPAJ POVEZANI PRI BOGOSLUŽJU IN ODGOVORNOSTIH:
Vesel sem, da so se izredne razmere ob nevarnosti epidemije toliko sprostile, da
imamo lahko skupno nedeljsko in tedensko mašo ob upoštevanju določenih
pravil. Tudi veroučna srečanja bomo sproti uvajali; zgledovali se bomo po
šolskem sistemu. Pred nami je namreč neposredna priprava na prvo obhajilo.
Ker je predvidena sprostitev šolskih srečanj za 1. triado otrok, se veselimo, da se
bomo s temi otroki srečevali tudi pri verouku. Zato predlagam redna veroučna
srečanja vsaj za prvoobhajance in sicer ob torkih ob 15. uri ter pri rednih
mašah (po možnosti ob delavnikih, gotovo pa ob nedeljah). Praznik prvega
obhajila bi tako lahko imeli sredi junija.
- SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 19. maja po maši - ob
19,30.
- Birma bo konec septembra. Veroučna srečanja bodo čimprej mogoče – upamo
vsaj po 18. maju.
- Svete maše: ob vstopu v cerkev razkužimo roke in si nadenimo masko. Pri maši
skrbimo za medsebojno razdaljo (1,5 m). To ne velja za člane iste družine.
Obhajilo prejemamo samo na roko. Petja ni na koru (zaradi bližine članov
pevskega zbora), ampak le v cerkveni ladji. Po maši je potrebno klopi in stole
razkužiti.
- Veliki zvon nas v času pandemije vsak dan ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje.

Prava sreča, Gospod, da je v hiši tvojega Očeta veliko bivališč.
Tako lahko upam, da je eno tudi zame.
Zame, ki danes hodim za teboj in jutri ne.
In nikoli nimam časa, da bi ga posvetil drugim.
In ne prenašam nikogar, ki ne misli tako kot jaz.
Zame, ki sem nejevoljen zaradi priseljencev iz tretjega sveta
in mi ni mar za tiste, ki jim gre slabo.
Zame, ki grem v nedeljo k maši, če nimam kaj drugega početi.
In ne sodelujem v življenju župnijske skupnosti.
Zame, ki si pomagam s komolci do želenega cilja
in spotikam tiste, ki me hočejo prehiteti.
Zame, ki sem navezan na denar,
dober vtis in to, kar govorijo ljudje.
Zame, ki imam rad samo tiste, ki imajo radi mene.
In včasih uporabim druge, kakor da so predmeti.
In nisem ne lačen ne žejen pravice in miru.
Prava sreča, Gospod,
da je v hiši tvojega Očeta veliko bivališč.
Eno tam bo tudi zame.
Zame, ki nimam ničesar, razen velike želje,
da bi bil takšen, kakršnega me ti želiš.

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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