VELIKONČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

OD 12. DO 19. APRILA 2020 (15 - 2020)
//

NED. VELIKA NOČ
12.04.2020

PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

sv. Martin
sv. Lidvina
sv. Helena
sv. Bernardka

sv. Robert
sv. Evzebij
BELA NED.
19.04.2020

8h kapela
8h kapela
19h kapela
19h kapela
19h kapela
19h kapela
19h kapela

Za župnijsko skupnost
+Darko Pirc, Trg 77
+Miro Drožina
Za zdravje, DP
+Anica Saksida, Martinuči 2/P
V zahvalo, Merljaki 13/A
V čast MB, Oševljek
//

h

8 kapela

Za župnijsko skupnost

DRUŽINE IN VEROUČENCI:
Hudo mi je, ker se ne moremo srečevati. Zaprte so cerkve in učilnice. Gospod
Slavko Rebec, škofov generalni vikar, pravi, da bodo birme potekale takoj ko se
sprostijo omejitve srečevanj. Starši poskrbite, da redno predelujete lekcije
katekizmov. Predvsem pa se potrudite za redno molitev (vsaj zvečer). Molite tudi
zame in za vse, ki se trudijo za ureditev razmer. Bogoslužja (maše, blagoslove)
spremljajte po el. medijih. Vsakokrat se potrudite za prejem duhovnega obhajila.
Na spletni strani so dodana gradiva za družine in veroučence za sveto tridnevje:
https://bit.ly/2Xl5J98 . Na tej povezavi ali drugje na spletu boste našli tudi druge
kateheze.
- Žup. cerkev je odprta za molitev vsak dan popoldne. Upoštevajte priporočila
(razkuževanje, medsebojna razdalja). Molimo za zdravje, za zdravstvene delavce,
velikodušne prostovoljce …
- Veliki zvon nas v času pandemije vsak dan ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje.
- Dar za cerkev: namesto v puščici – nabirke lahko nakažete na TRR župnije
- Solidarnost in karitativnost zlasti do starejših naj se v tem času pomnožita.
V teh dnevih hude preizkušnje želim, da vam vera in ljubezen do Vstalega
Gospoda, okrepi pogum in veselo upanje, na rešitev ki nam jo Božja previdnost
pripravlja. Gospod živi in je pri nas! Vsi, zlasti preizkušani, bolni, starejši naj
bodo deležni naše bližine, fizične in duhovne. Aleluja!
župnik Marko

Gospod je vstal! Zares je vstal!«
To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga
nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob tem sporočilu
slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte in veselite
se!« »Odrešeni ste, aleluja!« »Smrt in greh sta
premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal:
Kaj to pomeni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem
pa jaz rešen? Kaj vse to praznovanje pomeni in kako
konkretno to vstopa v moje življenje?
Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu za
veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega
Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove daritve in
odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, oznanjali Jezusovo
vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega
kristjana.
Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom: nad tem,
da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega
skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga
izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi
skupnosti, družini, narodu, človeštvu… V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z
vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.
Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in
po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila;
da bi vaša srca napolnilo veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot
neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi
to veselo novico posredovali še drugim ljudem!
Vaši škofje

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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408
ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
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