6. VELIKONOČNA NEDELJA (22.05.2022)
PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA Jn 14,23-29

OD 22. DO 29. MAJA 2022 (20 - 2022)
NED.
830 Gradišče +Ladislav Kerševan, Oševljek 17
22.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
PON. sv. Socerb
19h cerkev +Alojz Pisk, Merljaki 33/A
M. Pomočnica 19h cerkev
TOR.
+Anton Rovtar, Lukežiči 34
SRD.
sv. Gregor
19h cerkev +Karla Pregelj, Žigoni 19 (8. dan)
G. VNEBOHOD 19h cerkev
ČET.
Za +Mozetič, Žigoni 67
PET.
bl. Alojzij G. 19h cerkev +Julijan Trojar, Lukežiči 40
SOB.
sv. Avguštin 19h cerkev Za +starše Stepančič, Martinuči 32
NED. 7.VELIKONOČNA 830 Gradišče Po namenu (SG)
29.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
- Skrb za cerkev: Merljaki
- Verouk: reden; birmance vabim med tednom k maši v zahvalo!
- Srečanja:
- ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od
3. do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- VABILO NA ROMANJE:
- BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE: v soboto, 18. junija. Za
spremstvo in pomoč so naprošeni sodelavci Karitas. Potek romanja: ob9. uri bo
molitev rožnega venca, petje, priložnost za spoved. Ob 10. uri slovesna maša, ki
jo vodi msgs. Maksimilijan Matjaž, celjski škof. Med 12.00 in 13.00 premo za
osebna srečanja in malico; ob 13.30 večernice s petimi litanijami. Omogočimo
starejšim to bogato duhovno doživetje.
- LURD: od 2. do 30. julija 2022 z avtobusom, brez nočnih voženj. Cena prib.
390€. Več informacij dobite pri g. Aleksandru Rejcu, tel. 040/746-359.
GOSPODOV VNEBOHOD
Potem ko se je dvignil v nebo, so šli apostoli v
tempelj molit. Tudi nas prevzema veselje, ker
vemo, da si nam pripravil odrešenje.
V podobi kruha in vina se vračaš med nas. Tvoj
vnebohod je nenehno potovanje od Očeta k nam in
od nas k Očetu, da nas utrjuješ v veri, neme priče
tvoje razpetosti med nebom in zemljo.
Bodi zahvaljen za zvestobo večnega vračanja med
svoje brate in sestre.
6.VELIKONOČNA

Jezus v Janezovem evangeliju pravi: »Beseda, ki jo
slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal« (Jn
14,24). Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, da imajo
naše besede avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki so
nam bile podarjene, besede razodetja, ki so prekvasile
najprej nas same in tako naša govorica ostaja
razumljivejša človeku, ki ga nagovarjamo.
Kako lahko nagovorimo človeka v družbi, ki je izrazito nezaupljiva do kakršne koli
predstave o razodetju? V naši družbi za edino pristno velja beseda, ki jo govoriš iz
sebe, iz lastne izkušnje. To je družba, ki po eni strani hrepeni po poučevanju, po
drugi strani je do vsakega poučevanja izjemno oprezna, še posebej, kadar prihaja s
strani Cerkve. Naš prvi izziv je torej takšen: Kako smo lahko občestvo, ki želi
nagovoriti druge, če že sama misel na to, da bi kdor koli kogar koli kar koli učil, velja
za vsiljevanje mnenja?
Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v sekularizaciji. Ob bolj
natančni analizi pa se zdi ta členitev preveč preprosta. Še vedno vladata velika
lakota po Bogu in hrepenenje po razodetju. Ljudje si srčno želijo, da bi jim bil
razodet smisel njihovega življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa
krščanski učitelj. Knjigarne so polne knjig o okultizmu, čarovništvu, astrologiji,
obiskovalcih iz vesolja, o vzhodnih religijah. Vendar je ta lakota po znanju ločena od
procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja, oblikovanja čuta za skrivnostno.
Končno moramo spoznati, da ta razkol globoko razdvaja tudi samo Cerkev.
Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli, kako
razmišljanje sodi k našemu zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in nestrinjanje,
razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč način sprejemamo resnico, ki
nam je dana od Boga.
Po: papež Frančišek, svetovno srečanje mladih, Rio de Jeneiro, 2013

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.
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