4. VELIKONČNA NEDELJA

(25. 04.)

OVCE IN VOLK Jn 10,11–18

NED.
PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

OD 25. APRILA
4. VELIKON.
830 Gradišče
25.04.2021
10h cerkev
sv. Štefan P. 19h cerkev
sv. Hozana
19h cerkev
sv. Peter Ch. 19h cerkev
sv. Katarina S 19h cerkev
sv. Pavlina
19h cerkev
sv. Jožef Del. 19h cerkev
5. VELIKON.
830 Gradišče
02.05.2021
10h cerkev

DO 2. MAJA 2021 (17 - 2021)
+Matilda Vidmar
Za župnijsko skupnost
Po namenu
Po namenu
Po namenu
+Piero Chelotti, Rim – Trg 83
+Alan Trojar, Arčoni 6/D
V zahvalo in priprošnjo Materi Božji
Po namenu, Gradišče
Za župnijsko skupnost

- Skrb za cerkev: Mohorini

ŠMARNICE: »Spet kliče nas venčani maj«
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že
pred leto 1815, ko je papež Pij VII. pobožnost
meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S
pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin
mesec, so začeli v Rimu, od koder se je hitro
razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. Z
razmahom šmarnične pobožnosti se je
pokazala potreba po šmarničnem branju in
primernih pesmih. Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko
slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s
primerno melodijo vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v
zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik
Blaž Potočnik leta 1827. Podoben ustvarjalni zagon je bil viden tudi na
področju besedil, ki so jih brali vsak dan. Ob opisovanju Marijinega življenja
in kreposti so se pisci največkrat dotaknili Marijinih božjih poti in splošnih
verskih vsebin. Letos bodo šmarnice za odrasle še kako aktualne, saj nosijo
naslov: CAMINO – pot, ki se začne na koncu; spisal Marko Rijavec.
Namenjene so odraslim. Za otroke pa je branje pripravil Aco Jerant: SVETNIKI
so bili čisto (ne)navadni ljudje.
LEPO VABLJENI ODRASLI, VEROUČENCI, PRVOOBHAJANCI!

Pravijo, da je evangelij umetnina, polna pesniškega
navdiha. Naj bo res ali ne, gotovo je zelo stvaren. O
tem nam priča tudi današnji odlomek o dobrem
pastirju, brezbrižnem najemniku in krvoločnem volku.
Kdo je ta volk? Pohujševalec, ki kvari nedolžna srca?
Hinavec, ki si nadeva ovčje oblačilo? Krivoverec, ki
potvarja Božji nauk? Vsi trije pa še marsikdo.
Vendar se zdi, da se krvoločnejši volk današnjega
dne skriva drugje. Z nastopom novega veka se je začela razvijati znanost, ki je
odkrila v naravi čudovite zakonitosti. Človek je pred njimi najprej ostrmel, potem
pa jih je začel uporabljati v svoj prid. Naredil je računalnik, razbil atom, stopil na
Luno. Toda ta ista znanost se s svojo hčerko tehniko vse bolj spreminja v volkuljo.
Vse glasneje renči in vse nasilneje se nam trga iz rok. Kako dolgo jo bomo še
krotili? Kaže nam pa še ostrejše zobe. Zakonitosti, ki veljajo za naravo, smo
začeli uvajati v svoje medsebojne odnose. Človeka, ki se dviga nad naravo,
samostojno bitje, nedotakljivo osebo spreminjamo v del narave, v stvar, in
ravnamo z njim po mili volji. Osebo spreminjamo v predmet, toliko vreden, kolikor
je uporaben. V stroj, ki je toliko koristen, kolikor proizvaja. Človek je vse bolj
razčlovečen, izgublja notranjo vrednost, postaja tehnično in trgovsko blago, ki ga
do skrajnosti izkoristiš, nazadnje pa brez srca odvržeš. Cenjen je moški, ki ima
mišice: bolj jih zna uporabiti, bolj mu ploskamo. Oboževana je ženska, ki je
»seksi«: koliko nerojenih bitij je pripravljena spraviti s sveta, pa nas ne zanima.
Volk nam jemlje človečnost, nas poneumlja, nam loka kri in nas dela zveri.
Kdo nas bo rešil njegovih krempljev?
Če kdo, potem tisti, ki nas kliče, naj postanemo spet ljudje in se vrnemo k
človeškemu dostojanstvu. V nobeni knjigi, kar jih premore človeštvo, ni tako
razumljivo razloženo in tako živo utemeljeno, kot v blagovesti Sina Človekovega.
Po: F. Cerarju

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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