2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA
V RANAH VSTALEGA ZREMO BOŽJE USMILJENJE

OD 19. DO 26. APRILA 2020 (16 - 2020)
//

NED. BELA NED.
19.04.2020

PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

sv. Teo
sv. Konrad
sv. Hugo
sv. Jurij
sv. Fidelis
sv. Marko
3. VEL. NED.
26.04.2020

8h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev

Za župnijsko skupnost
+g. Jože Goličnik
+Nada Bunc (Martinuči 18)
+Vilma Primožič, R. Podkraj 24
Za Marijino varstvo
+Pavlina Drašček, (Martinuči 18)
V čast MB, za zdravje
//

h

8 cerkev

Za župnijsko skupnost

DRUŽINE IN VEROUČENCI:
Potrebni ukrepi za čas velike nevarnosti epidemije se zaradi izboljševanja razmer
nekoliko blažijo. Potrebno je spoštovati vse ukrepe in priporočila tudi glede
bogoslužij. Ni popolnoma vse prepovedano. Dovoljena je molitev (bogoslužje) v
cerkvi pod določenimi pogoji (omejeno število 10 ljudi, medsebojna razdalja
med posamezniki 1,5 m, razkuževanje). Vse to je lažje uresničevati v cerkvi kakor
v župnijski kapeli. Zato bomo imeli vse maše v cerkvi. Vsaj nekaj ljudi se lahko
tako udeleži maše vsak dan. Tako obnavljajmo svoje duhovno življenje in
utrjujemo medsebojno povezanost. Tudi TV, splet in radio Ognjišče nudijo
možnost za spremljanje svetih maš. Takrat se potrudimo tudi za duhovno
obhajilo.
Starši se potrudite, da vaše družine postanejo neke vrste družinske cerkve:
nadaljujte veroučne lekcije, predvsem pa najdite čas in primerno vzdušje za
molitev (vsaj večerno). Nič še ne vemo, kako bo z birmo in prvim obhajilom.
- Župnijska 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: Ker ni nabirke – puščice, stroški pa so kljub temu redni, lahko
nakažete svoj dar na TRR župnije, ali ga oddaste v nabiralnik v cerkvi.
- Solidarnost in karitativnost zlasti do starejših naj se v tem času pomnožita.

Današnji evangeljski odlomek govori o Jezusovem
srečanju z apostolom Tomažem teden dni po vstajenju.
Tomaž je človek, ki se ne zadovolji in noče verjeti
pričevanju drugih. „Če ne vidim in se ne dotaknem
njegovih ran – je dejal – ne bom verjel“ (prim. Jn 20,25).
Osem dni pozneje – prav kakor danes – se Jezus
vnovič vrne med svoje in se takoj obrne k Tomažu ter ga povabi, naj se dotakne
ran na rokah in na njegovi strani. Jezus gre naproti njegovi neveri, da bi preko
znamenj trpljenja mogel priti do polnosti velikonočne vere, to je vere v Jezusovo
vstajenje.
Tomaž je človek, ki se ne zadovolji takoj in zato raziskuje, osebno preverja in
želi priti do osebne izkušnje, je dejal papež Frančišek in nadaljeval: „Ob
odrešilnem stiku z ranami Vstalega Tomaž pokaže dejansko svoje rane, svojo
razcepljenost, svoje ponižanje. V znamenju, ki so ga pustili žeblji pa najde
odločilni dokaz, da je ljubljen, pričakovan, razumljen. Nahaja se pred
Odrešenikom, polnim miline, usmiljenja in nežnosti. Prav takšnega Gospoda je
iskal v skriti globini svojega bitja, saj mu je bilo že vedno znano, da je tak.
Ko Tomaž doživi osebni stik z Jezusovo ljubečo in usmiljeno potrpežljivostjo,
dojame globoki pomen vstajenja. Notranje preobražen izpove svojo polno in
celovito vero vanj, ko vzklikne: „Moj Gospod in moj Bog!“ Tomaž se je tako rekoč
dotaknil velikonočne skrivnosti, ki v polnosti razodeva Božjo odrešilno ljubezen,
bogato z usmiljenjem (prim. Ef 2,4). In tako kot Tomaž smo v tej drugi velikonočni
nedelji tudi mi vsi povabljeni v ranah Vstalega zreti Božje usmiljenje, ki je večje
od vsake človeške zamejenosti in blesti nad temino zla in greha.
Po: papež Frančišek (12.4.2015)

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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