5. VELIKONOČNA NEDELJA (15.05.2022)
LJUBEZEN – OSEBNA IZKAZNICA KRISTJANOV Jn 13,31–33a.34–35

OD 15. DO 22. MAJA 2022 (19 - 2022)
NED.
830 Gradišče +Slavica in Jože Bizjak, Gradišče 18/B
15.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
PON. sv. Janez Nep 19h cerkev V čast MB: za zdravje, R. Podkraj 2
TOR.
sv. Jošt
19h cerkev V zahvalo, Merljaki 13/A
SRD.
sv. Feliks
19h cerkev +Stane Merhar, Tureli 13
ČET.
sv. Peter Cel. 19h Gradišče +Gregor Krpan
PET.
sv. Bernardin 19h cerkev +Miro Drožina
SOB.
sv. Krištof
10h cerkev BIRMA; V čast Sv. Duhu (MP)
NED. 6.VELIKONOČNA 830 Gradišče +Ladislav Kerševan, Oševljek 17
22.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
- Skrb za cerkev: v četrtek čiščenje in krašenje starši birmancev
- Verouk: reden
- Srečanja:
- ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
5.VELIKONOČNA

- SVETA BIRMA - SPOMIN IN POSLANSTVO: Starejši se spominjamo dogodka
naše birme in tudi kako je potekalo naše življenje. Bogu Svetemu Duhu se
zahvaljujemo za dobre odločitve ter mnoge pogumne korake. Gotovo bi bilo
naše življenje drugačno, če ne bi bili deležni dobre vzgoje in 'podpore'
zakramentov. Zato molimo, da bi birmanci – mladi fantje in dekleta – živeli kot
Jezusove priče in bili ob takem življenju srečni in veseli. Darovi Svetega Duha
delujejo, ko jih uporabljamo. Sveti papež Janez Pavel II. je vse življenje molil
molitev k Svetemu Duhu, ki mu jo je izročil oče, da bi se zmogel rešiti mladostne
malomarnosti; tudi mi jo v teh dneh molimo za birmance in za vse nas:
Sveti Duh, prosim te za dar modrosti, da bom bolje poznal tebe in tvojo nebeško
popolnost;
za dar razumnosti, da bom jasno razločeval duha skrivnosti svete vere;
za dar sveta, da bom živel v skladu z načeli te vere;
za dar vednosti, da bom znal pri tebi poiskati nasvet in ga bom pri tebi tudi
vedno našel;
za dar moči, da me noben strah ali zemeljska skrb ne bosta nikoli ločila od tebe;
za dar pobožnosti, da bom s sinovsko ljubeznijo vedno služil tvojemu veličastvu;
za dar strahu božjega, da se bom bal greha, ki žali tebe, moj Bog.
Pridi Sveti Duh!

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji
učenci, če boste imeli ljubezen med
seboj« (Jn 13,35). Kako veliko
odgovornost nam danes Gospod zaupa v
evangeliju. Pravi, da nas bodo ljudje
prepoznali kot Jezusove učence po tem,
kako se med seboj ljubimo. Pa se res?
Smo prepoznavni kot njegovi učenci?
Prav ljubezen je osebna izkaznica kristjanov, ki jo je treba vedno obnavljati. Če
namreč ta dokument »poteče« in ga ne obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci.
Njegov učenec se namreč odlikuje po konkretnih delih ljubezni, in to ne tako, kot
vidimo v televizijskih nadaljevankah ali beremo v romanih.
Prave ljubezni se naučimo v Jezusovi šoli in prav ljubezen je pot srečnega življenja.
Kaže se v konkretnih dejanjih, ko smo za druge ljudi zmožni darovati svoj čas, svoje
sposobnosti, jih razveseliti s kakšnim darilom, se odreči morda nekemu potovanju,
da s sredstvi in časom, ki bi bil namenjen potepu, osrečimo druge …
Bodimo tudi mi hvaležni za vse, kar prejemamo, in zlasti za Božjo zvestobo v
prijateljstvu do nas tudi takrat, ko se mi od njega oddaljimo. V iskanju ljubezni in
nežnosti ne smemo pozabiti, da je značilnost prave ljubezni svoboda, ki drugih ne
utesnjuje in ne priklepa nase. K takšni svobodi nas kliče Bog, ker nas ima rad in nam
daje tudi moč za izbiro reči, ki nas trajno osrečujejo. To predpostavlja tudi pogum
odreči se lažnim in trenutnim mikom. Ne smemo se bati napora, saj samo s
pogumnimi in močnimi odločitvami zmoremo uresničiti to, kar nas tudi v globini osreči.
Povabljeni smo, da živimo pokončno in da dela usmiljenja (katerih glavni poudarek
je ljubezen do bližnjega) postanejo naš vsakdanji program. Tako bomo razpoznavni
kot Jezusovi učenci in bomo imeli osebno izkaznico kristjana, izkaznico pristne
ljubezni. To je zagotovilo, da bo tudi vaše veselje popolno.
Po: papež Frančišek, Svetovno romanje mladostnikov, Rim 2016

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
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’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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