18.10.200: 29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA
VSI SMO MISIJONARJI Mt 22,15–21

OD 18. DO 25. oktobra 2020 (42 - 2020)
NED. 29.NED.MISIJON 830 Gradišče +Ljubo Kerševan, Gradišče 18/A
18.10.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Pavel od K. 19h cerkev
Po namenu
h
sv.
Rozalina
TOR.
19 cerkev +Danilo in Kristina Krpan, Žigoni 75
SRD. sv. Uršula
19h cerkev Po namenu iz Sv. Gore
ČET. sv. Janez P. II. 19h cerkev Za ++stare starše, Trg 36
PET. sv. Janez Kap.
19h cerkev +Alojzija Arčon, Trg 11
SOB. sv. Anton Marija 19h cerkev Za ++starše
NED. 30. NED. MED L. 830 Gradišče Za lepo vreme
25.10.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Lukežiči
- Verouk: reden v župnišču vključno do 5. razreda. Ostali razredi imajo verouk
,na daljavo': s pomočjo staršev vsak teden predelajte po eno lekcijo in napišite
nalogo.
- NAGROBNE SVEČE lahko dobite v cerkvi; prispevek je 2€.
NEKAJ NAVODIL ZA ZAJEZITEV OKUŽBE COVID 19
- cerkev naj bo odprta za osebno molitev vernikov.
- svete maše potekajo z največ 10 verniki.
- Udeležba pri mašah je dovoljena samo zdravim vernikom (ne kašljajo, nimajo
povišane telesne temperature).
- vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko.
- ob vstopu v cerkev si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohraniti
določeno medsebojno razdaljo.
- vsi prisotni morajo pri vstopu v cerkev oddati v nabiralnik svojo telefonsko
številko, ki jo mora duhovnik hraniti 30 dni.
- med duhovnikom in verniki naj bo med mašo razdalja vsaj tri metre (razen pri
svetem obhajilu).
- med sveto mašo ni zborovskega in ljudskega petja. Izjemoma lahko pri maši
sodeluje organist.
- do nadaljnjega so dovoljeni samo sveti krst, poroke in cerkveni pogrebi v
zasebnem krogu do 10 oseb.
- obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in
bolnik ustrezno zaščitena.

»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih
primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal,
da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki
se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv.
Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni
misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo
tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj
živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda
mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega
evangelija.
Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska
potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je
misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je
krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o
misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi
delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom
oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi
na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih
razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi,
moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja
ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji
v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča.
Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti,
da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim,
da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo,
koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari,
bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš
Madagaskar, naša Indija!

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.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

