3. VELIKONOČNA NEDELJA
MORALO SE JE TAKO ZGODITI Lk 24,13–35

OD 26.04. DO 03.05. 2020 (17 - 2020)
//

NED. 3. VELIK. N.
26.04.2020

PON.
TOR.
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NED.

sv. Hozana
sv. Peter Ch.
sv. Katarina
sv. Jožef Cot.
sv. Jožef Del.
sv. Atanazij
4. VELIK. N.
03.05.2020

8h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev
19h cerkev

Za župnijsko skupnost
Za zdravstveno osebje
+Mici Lapajne, Martinuči 28
V zahvalo, I. R.
Za ++Lidijo in Vladimirja Vuga, R. P.56
+Darinka Lisjak
Za ++Grozdanič, Žigoni 28
//

h

8 cerkev

Za župnijsko skupnost

DRUŽINE IN VEROUČENCI:
Potrebni ukrepi za čas velike nevarnosti epidemije se zaradi izboljševanja razmer
nekoliko blažijo. Potrebno je spoštovati vse ukrepe in priporočila tudi glede
bogoslužij. Ni popolnoma vse prepovedano. Dovoljena je molitev (bogoslužje) v
cerkvi pod določenimi pogoji (omejeno število 10 ljudi, medsebojna razdalja
med posamezniki 1,5 m, razkuževanje). Vse to je lažje uresničevati v cerkvi kakor
v župnijski kapeli. Zato bomo imeli vse maše v cerkvi. Vsaj nekaj ljudi se lahko
tako udeleži maše vsak dan. Doslej ste se izkazali kot veliki boječneži.
- ŠMARNICE: Letos bodo šmarnice drugače oblikovane: dokler ne bo maše v
cerkvi, lahko družine z otroki spremljate šmarnice Najlepša Marijina imena na
portalu Pridi in poglej in na socialnem omrežju Facebook. Najdete tudi šmarnični
plakat, ki ga izpopolnjujete. Tu najdete tudi video katehezo namenjeno
birmancem: Kaj pričakovati, ko pričakuješ birmo (o darovih Sv. Duha).
- Župnijska cerkev je odprta za molitev vsak dan popoldne. Upoštevajte
priporočila (razkuževanje, medsebojna razdalja). Molimo za zdravje, za
zdravstvene delavce, velikodušne prostovoljce …
- Veliki zvon nas v času pandemije vsak dan ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje.
- Dar za cerkev: Ker ni nabirke – puščice, stroški pa so kljub temu redni, lahko
nakažete svoj dar na TRR župnije, ali ga oddaste v nabiralnik v cerkvi.

Razmišljanja učencev o dogajanju z Jezusom lahko
razumemo tudi kot podobo svoje notranje resničnosti. Te
besede bi iz naših ust morda zvenele tako: »Upali smo, da
bo naše življenje uspelo, da bomo močni v besedah in
dejanjih, da bomo doživeli uspeh, da bomo nekaj dosegli …
Toda vsi načrti so padli v vodo: nismo uspeli, vse v nas se
podira, vse je brezupno, vse skupaj nima več nobenega
smisla …«
Jezus nam ne očita, ker tako razmišljamo. Pomaga nam le, da bi svoje življenje
dojeli v luči Božje besede. Ključ njegovega novega pogleda se glasi: »Mar ni bilo
potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?« (Lk 24,26). Prevedeno v
našo situacijo bi se ta misel glasila takole: »Mar ni bilo potrebno, da se je z menoj to
zgodilo, da bo zame to dobro? Mar ni bilo potrebno, da vse to prestaneš, da se
osvobodiš iluzij, ki si si jih ustvaril o svojem življenju, in da se razviješ v podobo, ki si
jo je Bog ustvaril o tebi?«
Če si vedno znova ponavljamo to evangeljsko misel in jo projiciramo v svoje
življenje ter z njo pogledam na svoja razočaranja, ranjenosti v otroštvu, v šoli, na
nesporazume in frustracije pri delu – preneham s tarnanjem. Na svoje življenje
pogledam z novimi očmi: vse se je moralo tako zgoditi, vse je bilo dobro. Vse je
služilo temu, da sem se razvil v osebnost, kakršno si je zamislil Bog. Po vseh
izkušnjah v življenju me je Bog oblikoval in me zgradil takšnega, kakršnega si me je
v začetku zamislil. Zame je ta Jezusova misel postala ključna, pomaga mi, da se
spravim s svojim življenje. Ta misel nam pomaga, da na življenje pogledamo z novimi
očmi. In nenadoma odkrijemo smisel sredi nesmisla, upanje sredi razočaranja,
zaupanje sredi obupa.
Naj bo tudi nam v pomoč to vprašanje, ki ga Jezus danes postavlja svojim
učencem. Vprašaj se ob vsem, kar doživljaš, ali je tvoj zorni kot edina možnost.
Po: A. Grün, 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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