VELIKONOČNA NEDELJA (17.04.2022)
PRAZNIK ZMAGE ŽIVLJENJA NAD SMRTJO Jn 20,1–9

OD 17. DO 24. APRILA 2022 (15 - 2022)
NED.
830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče 18/B
17.04.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost (ofer)
PON. Velikn. pon.
9h cerkev
Za družine birmancev
30
TOR. sv. Leon
10 Medic h. Po namenu darovalca
19h cerkev +Darinka Lisjak, R. Podkraj 8
SRD. sv. Teotim
19h cerkev +Helena Lukežič, Trg 63 (30. dan)
ČET. sv. Konrad
19h cerkev Za družino Kobal, Trg 16
PET. sv. Leonid
19h cerkev +Marija Pahor, Mohorini 9
SOB. sv. Jurij
19h cerkev +Mirko Lasič, Trg 10
NED. 2. VELIKONOČNA 830 Gradišče Za zdravje (PL)
24.04.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Žigoni
VELIKA NOČ

- Srečanja ob vizitaciji: v torek (19.04.) bo našo župnijo obiskal v škofovem
imenu generalni vikar naše škofije, g. SLAVKO REBEC. Najprej bo obiskal Dom
Medic hotel, kjer bo maša in obisk oskrbovancev ter osebja. Popoldne pa bo
obiskal Gradišče. Ob 18. uri bo srečanje z birmanci in njihovimi starši. Ob 19.
uri bo sv. maša, pri kateri bo nagovor za vse. Po maši bo še srečanje z ŽPS in
ŽGS. Veselimo srečanja, ki naj nas potrdi v veri.

Velika noč je praznik svetlobe,
praznik zmage luči nad temo,
življenja nad smrtjo, pravičnosti
nad
grehom,
upanja
nad
brezupom. To je praznik naših
src, ki hrepenijo po upanju, tudi če
je v njih čisto majčken plamen
vere. Predvsem pa je velika noč
praznik zmage življenja nad
smrtjo.
Velika
noč
je
najslovesnejši razglas »evangelija življenja«. Bog, v katerega kristjani verujemo, ni
Bog mrtvih, temveč živih. Otipljivo je to pokazal nam, ljudstvu nove zaveze, S svojo
smrtjo je uničil smrt in obnovil življenje.
Današnji praznik je praznik upanja in veselja nad življenjem. To je praznik
duhovne pomladi. V naravi se po čudovitih zakonitostih, ki jih je vanjo zapisal modri
Stvarnik, vsako leto obnavlja čudež novega življenja. Prav tako hoče Kristus z
odrešilno milostjo, ki jo je zaslužil s svojo pokorščino Očetu do smrti, smrti na križu,
obnavljati duhovno življenje v nas. »Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj!«
kliče apostol Pavel. Res je, graditi moramo Božje kraljestvo na stavbišču tega
sveta, kar je velikokrat zelo težko. Vendar ne mislimo, da Bog človeka v njegovih
težavah ne vidi! Kristusovo trpljenje, ki je vzcvetelo v večno dišečo rožo vstajenja,
daje smisel in vrednost vsemu našemu trpljenju, posvečuje naše žulje, spreminja
naše solze v bisere. V svetlobi vstajenja dobiva naše življenje čisto nov smisel.
»O Gospod, to je veselo oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za vsakim velikim
petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega
življenja za vsakogar, ki se tebe oklepa« (Romano Guardini). Žalovati ob smrti in
pretakati solze radosti ob veselih dogodkih zmore tisti, ki ljubi življenje. In prav te
ljubezni vam ob prazniku vstajenja iz srca iskreno želim!
Po: S. Čuk, Misli srca

Svetloba Vstalega Gospoda naj utrdi vašo
vero , okrepi upanje in prežari ljubezen, da
bi zmogli biti v župnijskem občestvu uspešni
pričevalci. Naj vaša srca veselo prepevajo
Aleluja – Slavimo Gospoda!

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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