2. VELIKONČNA – BELA – NEDELJA
TI VERUJEŠ?

OD 11. DO 18. APRILA 2021 (15 - 2021)
NED. BELA NED.
11.04.2021

8h cerkev
PON. sv. Zenon
19h cerkev
TOR. sv. Martin 1. 19h cerkev
SRD. sv. Lidvina
19h cerkev
ČET. sv. Helena
19h cerkev
PET. sv. Bernardka 19h cerkev
SOB. sv. Robert
19h cerkev
NED. 3. VELIKON.
830 Gradišče
18.04.2021
10h cerkev

Za župnijsko skupnost
+Zdenka in Nada Bunc, Budihni
Za ++Stibilj, Trg 83
+Vilma Primožič, Podkraj 27
Za +starše Trojar, Arčoni 6/D
+Irena Martinuč, Mart. 22 (8. dan)
+Ivan Stepančič, Merljaki 31
+Aleš Gomilšček, Gradišče 60/A (8. d)
Za župnijsko skupnost

- Skrb za cerkev: Martinuči
- BOGOSLUŽJE (maša) v cerkvi je dovoljeno z udeležbo ljudi od ponedeljka (12.4.)
ob upoštevanju omejenega števila (1 družina na 30 m2 ). Obhajilo je to nedeljo ob
8. uri (nato sam mašujem).
- VEROUK: v tem tednu je 'na daljavo, v družini. Starše prvoobhajancev še posebej
prosim, da jih uvajate v mašo: se z njimi udeležuje maše in obnavljate snov iz
katekizma ter vsak dan v družini molite!

(11. 04.)

Jn 20,19–31

Današnjo nedeljo bi mogli imenovati kar »nedelja vere«,
kajti osrednja misel evangeljskega odlomka je Tomaževa
izpoved vere v Vstalega in Jezusov pouk o pravi veri. »Ker
si me videl, veruješ? Blagor tistim, in niso videli, pa so začeli
verovati!« Vera, tudi tista preprosta, vsakdanja, naravna in
ne zgolj nadnaravna, ni v tem, da si prepričan o nečem, kar
si na lastne oči videl in z lastnimi rokami otipal. Če bi bilo vse
človeško spoznanje omejeno na to, bi bilo zelo revno.
Nadnaravna vera sicer potrebuje tudi razumske dokaze, in
to je predmet verskega pouka pri verouku, pridigah, pripravi
na prejem zakramentov, vendar pa je pri pripravljanju poti do vere veliko bolj potrebna
ponižnost duha in prošnja za milost, ki razsvetli naš razum. Potrebna je odprtost srca
in življenje v skladu z glasom vesti, ki govori vsakomur. Slovenski pregovor lepo pravi:
»Resnica je nebeška rosa: da jo sprejmeš, ji pripravi čisto posodo.«
Dvomljivcev, kakršen je naš prijatelj Tomaž iz evangelija, hodi tudi danes veliko po
svetu. Tomaž je podvomil v Kristusa, ker je bila njegova vera preveč enostranska,
pozunanjena. »Razočaral si me, Gospod, ker si pustil, da so te križali kot zločinca. Mi
pa smo upali, da boš obnovil Izraelovo kraljestvo!« Sodobni Tomaži svojo nevero
opravičujejo z izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil sem; toda Bog me ni uslišal, ko sem
bil v stiski, zato sem vse skupaj pustil.« Drugi pravijo: »Hodil sem v cerkev, toda župnik
je bil trd in nečloveški, ni razumel mojih težav, zato ne prestopim več cerkvenega
praga.« Modri ljudje znajo iti preko duhovnikovih napak, tiste s slabotno vero pa le-te
zelo motijo. Ne le za duhovnike, ampak tudi za vse druge učitelje vere in vse nas, ki
smo priča Jezusa v vsakdanjem svetu velja, vprašanje, ki nam ga zastavlja slovenski
pregovor: »Ako ti svojemu evangeliju ne veruješ, kako bom jaz, kako bo tujec?
Po: S. Čuk, Misli srca

PAPEŽ FRANČIŠEK: SVETNIKI NAM POMAGAJO PRI BOGU DOSEČI MILOST
Prvi način, kako se spoprijeti s trenutkom stiske, je ta,
da prosimo brate, predvsem svete, naj molijo za nas.
Ime, ki nam je bilo dano ob krstu, ni neka etiketa ali
okrasek! Običajno je to ime Device, svetnika ali
svetnice, ki ne čakajo drugega, kot da nam pomagajo
v življenju, nam pomagajo pri Bogu doseči milosti, ki
jih najbolj potrebujemo. Če v našem življenju
preizkušnje niso presegle vse meje, če smo še vedno zmožni vztrajati, če kljub vsemu
gremo dalje z zaupanjem, morda vse to bolj kot sebi dolgujemo posredovanju mnogih
svetnikov, nekaterih v nebesih, drugih romarjev na zemlji, kot smo mi, ki so nas varovali
in spremljali. Vsi vemo, da so tu na zemlji sveti ljudje, moški in ženske svetniki, ki živijo v
svetosti. Oni tega ne vedo, niti mi tega ne vemo, a obstajajo svetniki, svetniki
vsakdanjosti, skriti ali, kot to rad pravim, svetniki izza sosednjih vrat. Tisti, ki živijo z
nami, ki delajo z nami in živijo sveto življenje.

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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