15. MAREC: 3. POSTNA NEDELJA
VODA IZ SRČNE STRANI Jn 4,5–42

NED.
PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

OD 15. DO 22. MARCA 2020 (11 - 2020)
3. POSTNA N.
//
15.03.2020
kapela
Za župnijsko skupnost
Za ++sorodnike in prijatelje, Oševljek 3/C
sv. Hilarij
kapela
sv. Patrik
kapela
V zahvalo, Lukežiči 34
sv. Ciril J.
kapela
Za ++Volk, Tureli 36
sv. Jožef
kapela
+Darko Vrtovec
sv. Martin
kapela
+Drago Klemenčič
sv. Hugolin
kapela
Za žive in pokojne Furlan
4. POSTNA N.

//

22.03.2020

Za župnijsko skupnost

kapela
- SKRB ZA CERKEV: Mohorini

- POSTNA PREDAVANJA V DORNBERKU SO ODPOVEDANA

- MAŠNI NAMENI: Čeprav ni 'javnih' maš; duhovniki mašujemo vsak dan
zasebno, vas prosim za mašne namene. Maševal bom v kapeli po vseh vaših
namenih. Tudi v nedeljo in ostale dneve bodo maše opravljene tako kot je
objavljeno v Oznanilih. Ob urah maše molite primerne molitve. Dosegljiv sem po
telefonu in el. pošti. Tudi svete maše lahko na ta način naročite. Obiski in
bogoslužja v domovih za starejše so odpovedani. Za previdevanje lahko obvestite in
povabite duhovnika.

ZARADI NEVARNOSTI ŠIRJENJA EPIDENIJE
V NEDELJO NI SVETE MAŠE –
Nadomestimo jo z molitvijo in spremljanjem
bogoslužja preko radia ali TV
VSAK ČETRTEK JE V ŽUPNIŠČU ‘URADNI DAN’: priložnost za pogovor, naročilo maš…

Sv. Frančišek Asiški je v svoji Sončni pesmi Bogu zapel:
»Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi, mnogo koristi
ponižna, dobra in čista.« Znanstveniki menijo, da se je
življenje na našem planetu začelo v vodi. Izkušnja kaže, da
človek prestane več časa brez jedi kot pa brez vode. To ima
pred očmi slovenska ljudska modrost, ki pravi: »Bolje je biti
tam, kjer je dobra voda, kot pa tam, kjer je dober kruh.«
Dragocenost vode kot vira življenja zna prav ceniti tisti, ki
na lastni koži občuti dolgotrajno sušo in žejo. Tako se je
godilo izraelskim množicam v puščavi, skozi katero jih je Bog po Mojzesu vodil v
obljubljeno deželo. »Zakaj si nas odpeljal iz Egipta,« so se spravili nad Mojzesa, »da z
žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« Dali so mu vedeti, da bi raje ostali sužnji
v Egiptu, samo da bi imeli mokra grla in polne želodce.
Če se malo zamislimo ob prizoru, ki ga slika današnje prvo berilo, bomo v Izraelcih
morebiti prepoznali sami sebe. Tudi mi potujemo »skozi puščavo v obljubljeno deželo«.
Žejni smo: višjih plač, lepše hiše, boljšega avtomobila … Komaj za silo potešimo to
žejo, se oglasi znova, močneje. Podobni smo človeku, ki se hoče odžejati z morsko
vodo: pije in pije, pa je vedno bolj žejen, ker je voda slana. Ker žeje ne moremo potešiti,
obtožujemo Boga, da nas je zapustil. Včasih kaže, da je celo Cerkev, ki predstavlja
Mojzesa, zmedena, da nasede zahtevam ljudi, ki bi radi imeli Boga na pritisk gumba,
Boga, ki bi tešil človeško žejo po kozarčkih užitkov, ki jih more nuditi ta naš omejeni
svet. Pozabljamo, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da so naše duše globoke posode,
ki jih more napolniti le tista voda, ki priteka iz Jezusovega srca, iz njegove prebodene
strani. »Kdor bo pil vodo, ki mu jo bom jaz dal,« zagotavlja Jezus Samarijanki in hkrati
tudi nam, »ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem vrelec
vode, ki žubori v večno življenje.«
Po: S. Čuk, Misli srca

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali majl: 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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