7. VELIKONOČNA NEDELJA – DEVETNEVNICA PRED BINKOŠTI MARIJA NAJ BO NAŠA MATI IN UČITELJICA
Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami
in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati
OD 24. DO 31. MAJA 2020 (21 - 2020)
NED. 7. VELIK. N. 830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče 97
24.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Urban
19h cerkev +Marija Pahor, Mohorini 9
TOR. sv. Filip Neri 19h cerkev +Urban Kobal, Oševljek 3/C
SRD. bl. Alojzij G.
19h cerkev +Marinka Kožman, Žigoni 70
ČET. Sv. German
19h cerkev +Anton Rovtar, Lukežiči 34
PET. sv. Maksim
19h cerkev V čast Sv. Duhu (MP)
SOB. sv. Kancijan
19h cerkev V zahvalo MB, Oševljek 19/A
NED. BINKOŠTI
830 Gradišče Za zdravje, Gradišče 21
31.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Trg
- Verouk: prvoobhajanci v torek ob 15. uri. Otroci (zlasti prvoobhajanci) naj po
možnosti redno prihajajo k maši, da se skupno pripravimo na prihodnje praznike
in dogodke.
- Veroučna spričevala: Letos je v župnišču zbranih manj spričeval kot prejšnja
leta. Tisti veroučenci, ki še hranite spričevala doma, jih čimprej prinesite (ob
srečanju pri mašah), da ovrednotimo vaše veroučno leto. Delitev spričeval bo pri
nedeljski maši ob koncu veroučnega leta: 21. junija. Upam, da se bomo do takrat
vsaj nekajkrat srečali.
- Oglas za zaposlitev: Škofija Koper išče kuharja ali kuharici za delo v
Duhovniškem domu v Šempetru. Oglasite se v župnišču v Renčah, ali na št.
041/376-137 (g. Slavko Rebec).
- V TEM TEDNU SE ZBIRAMO PRI MOLITVI BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE:
Devetdnevnica je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje
Božje osebe Svetega Duha. Prične se v petek po Jezusovem
vnebohodom in traja vse do binkošti.
Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima
poseben namen. Molimo za birmance in prvoobhajance.
Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh med
vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik
so bili zbrani v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam
obljubil: Svetega Duha Tolažnika.
To je bila devetdnevna intenzivna molitev prve Cerkve.

(Apd 1,1,14)

Mati Marija,
kristjani, ki so živeli pred nami,
so te postavili v središče svoje trdne vere.
Njihove oči so te potrebovale.
V cerkvah in po domovih, na podeželju in v mestih,
na vrhovih gora in po dolina,
v najlepših kotičkih, na najbolj slikovitih krajih
je bila kakšna kapelica, kip, slika, romarski kraj ali cerkvica,
znamenje tvoje navzočnosti in bližine.
Mati Marija, malo smo te pozabili.
Učenjakarji se bojijo, da bi delala senco svojemu Sinu.
Naše oči med manekenkami in zvezdnicami,
poslovnimi ženskami in estradnimi umetnicami
iščejo drugačne ženske ideale.
Mati Marija, ostani z nami!
Potrebujemo te, da bi videli, kako nas obseva lepo Božje obličje,
njegov materinski nasmeh.
Mati Marija, ostani z nami!
Naše oči te iščejo, naša srca si te želijo.
Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami
in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

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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