2. VELIKONOČNA NEDELJA (24.04.2022)
MIR VAM BODI Jn 20,19–31

OD 24. 04. DO 01. 05. 2022 (16 - 2022)
NED.
830 Gradišče Za zdravje (PL)
24.04.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Marko
19h cerkev +Doroteja in Marjan Lukežič, Žig. 37
TOR.
sv. Štefan
19h cerkev Za +Besednjak, Oševljek 12
SRD.
sv. Hozana
19h cerkev V zahvalo, Merljaki 4
ČET.
sv. Peter Ch. 19h cerkev V zahvalo za 80 let življenja (MP)
PET.
sv. Katarina 19h cerkev Za zdravje, Trg 16
sv. Jožef Cott. 19h cerkev
SOB.
V čast Sv. Duhu, Budihni 2
NED. 3.VELIKONOČNA 830 Gradišče +Nežka Vesel in Jože Zeljko
01.05.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Arčoni
- Verouk: ta teden ni verouka (zaradi šolskih počitnic od srede naprej); nujno
potrebno pa je srečanje s starši 5. razreda, ki bo v torek, 26.04., po maši. Po
tem srečanju, na katerem se moramo dogovoriti za odgovorno asistiranje vsaj
enega od staršev pri katehezi. To bo pomoč staršev, da verouk lahko poteka.
Upam, da težavo razumete in jo skupaj rešimo.
- Šmarnice: v mesecu maju prihajajmo otroci in odrasli k Mariji, naši Materi.
Spremljali bomo bogato in zanimivo branje: Marija ima mnogo oblek.
2.VELIKONOČNA

Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim
učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je nenavadno.
Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni
večer, kar se je zgodilo pri evharističnem slavju prvih
kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl s
pozdravom: »Mir vam bodi!« in vsi verniki so vedeli,
da je sedaj med njimi sam Vstali. Prav on jim bo sedaj
govoril in jim izkazal ljubezen do konca, ki se je
uresničljiva v njegovi smrti in vstajenju. Besede
Janezovega evangelija so tako besede samega
vstalega in poveličanega Gospoda. Te besede je govoril svojim učencem, preden
je šel k Očetu; iste besede sedaj govori nam. To so besede ljubezni, ki izničijo mejo
smrti, povezujejo nebo in zemljo.
Vstali zveličar nam ne govori samo takrat, ko smo zbrani za lomljenje kruha,
ampak nam pokaže tudi svoje ranjene roke in stran. S prebodenimi rokami nam
želi povedati, da je šel s svojimi rokami za nas v ogenj, da je storil to za nas – in da
ima vedno nad nami svojo roko. Rane, ki so prebodle naše roke, je nosil za nas:
 te rane na rokah nas spominjajo na vse udarce, ki smo jih dobivali od drugih;
 na roke, ki so se nas oprijele in nas niso izpustile;
 ki so nas pritisnile ob tla, nas tiščale k tlom, nas ranile;
 naše roke so ranjene tudi takrat, ko nas kdo zavrne in noče sprejeti naše roke.
V vsaki evharistiji lahko izkusimo, da je Jezus vzel naše rane nase in jih je vtisnil
v svoje roke. V budizmu pomenijo odprte roke, da Buda ni obdržal nobene
skrivnosti zase. Tako tudi Jezus s svojimi rokami pričuje, da nam je vse razodel: ko
nam v evharistiji pokaže svoje roke, nam želi povedati, da smo njegovi prijatelji.

2. velikonočna - nedelja Božjega usmiljenja
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta
2000 na nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko
redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej
priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči
»odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega
usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na javno razodetje,
posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o
Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje
sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem
neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega
usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Kdor bo ta dan opravil sveto
spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za
grehe.« Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje kaže na
simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo odrešenja in
Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in
očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave med Bogom in človekom.

Po: A. Grun, Izkusimo velikonočno veselje

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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