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Za župnijsko skupnost
+Jožefa Kozina
+Franc Ferjančič, Lukežiči 2
Za ++starše Birsa, Žigoni 32
Za +družino Ambrožič
++Frančiška in Vincenc Jesenovec
++Ani in Franci Jesenovec

kapela

Za župnijsko skupnost

NEKAJ OBVESTIL OB ČASU IZREDNIH RAZMER ZARADI EPIDEMIJE:

- svete maše, ki so objavljene, mašujem zasebno – brez ljudi in sicer med
tednom ob 19. uri, v nedeljo ob 8. uri. Takrat se lahko z molitvijo povežete s
sveto daritvijo. Prejmite duhovno obhajilo.
- 'Uradnih ur' in obiskov v župnišču ni. Dosegljiv sem po telefonu ali e-pošti. Tudi
svete maše lahko naročate na ta način. Prosim za naročila, ker mašnih namenov
primanjkuje. Ostaja možnost za obiske ob previdevanju bolnih. Povabilo po tel.
- Žup. cerkev je odprta za molitev vsak dan popoldne. Upoštevajte priporočila
(razkuževanje, medsebojna razdalja). Molimo za zdravje, za zdrav. delavce, …
- Verouk se seli v družino: starši predelajte z otroci vsak teden eno lekcijo. Ne
vemo, kako bo s prvim obhajilom in birmijo.
- Duhovno obhajilo - priporočena oblika:
1. na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2. Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3. Preberemo evangelij dneva.
4. Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (kaj vam govori!)
5. Zmolimo veroizpoved.
6. Sledi duhovno obhajilo: 'Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu.
Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te
prosim, da duhovno vstopiš v moje srce in prebivaš v njem'. (Kratek premor, da se
povežemo z Jezusom… Zahvala: 'Hvala Jezus za to duhovno obhajilo, za Tvoj objem. Ne
dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi'.
7. Molitev končamo z znamenjem križa.

Jezus ozdravlja na sobotni dan. Njegove posledice opisuje
tudi današnji evangelij. Ali se Jezus temu ni mogel izogniti? Kaj
pa, če je tako ravnal namerno? Najbrž bo veljalo to slednje.
Jezus je namreč dobro poznal voditelje svojega naroda. Videl
je njihovo zaverovanost v predpise, ki so jih razlagali z
dlakocepsko natančnostjo. Njihova zaljubljenost v lastni prav ni
trpela nobenih oporekanj. S sklicevanjem na Abrahama,
Mojzesa in preroke so pokrivali lastno notranjo praznino.
Gorečnost, ki so jo kazali za Boga, za ljudi in za postavo, je bila
v resnici gorečnost zase. Če bi jim bilo do človeka, bi se veselili s sleporojenim, ko je
spregledal. Če bi jim bilo do Boga, bi se mu zahvaljevali, da je poslal ljudstvu čudodelnika.
Če bi jim šlo za postavo, bi razlagali njeno osvobajajočo moč.
Vsega tega v njih ni bilo. Jezus jih je hotel ozdraviti njihove zaslepljenosti. Omajati je
hotel trdnost njihovega prepričanja, vsejati dvome v njihov prav, jih privesti do
razmišljanja o njihovem ravnanju ter jih tako privesti do resnice, ki naj bi jih osvobodila. V
Janezovem evangeliju skoraj ni strani, iz katere ne bi razbrali tega Jezusovega
prizadevanja. Vemo, da ga je to pripeljalo na Kalvarijo. A prav Kalvarija je postala njegov
najmočnejši, najglasnejši izziv, ki ni veljal le Judom, temveč je sčasoma postal izziv
veljakom vsega sveta. Jezus je postal največji vznemirjevalec človeške vesti. Tistih, ki
sebe postavljajo na mesto Boga in svoje zakone namesto Božjih.
Tak izziv naj bi bili kristjani današnjemu svetu. Manj naj bi se ukvarjali sami s seboj,
manj naj bi sestankovali in razpravljali, več časa in moči pa naj bi porabili za to, da bi bili
izziv, vznemirjevalci vesti. Povsod, kjer predpisi dušijo osebno svobodo, kjer mir in
pravičnost trpita nasilje, kjer je zapostavljen človek, pa četudi v lastnih vrstah. Izziv, ki ne
da miru, ki sili k razmišljanju. Pa čeprav pripravlja novo Kalvarijo.

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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