29. MAREC: 5. POSTNA – TIHA - NEDELJA

Zgodba za 5. postni teden: BOG

OD 29. 03. DO 05.04. 2020 (13 - 2020)
NED.

29.03.2020

PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

//

5. POSTNA N.

sv. Bogoljub
sv. Benjamin
sv. Tomaž
sv. Frančišek
sv. Rihard
sv. Izidor

kapela
kapela
kapela
kapela
kapela
kapela
kapela

V čast Božjemu usmiljenju, Oševljek 19/A

++Marija in Peter Artač
//

CVETNA N.

05.04.2020

Za župnijsko skupnost
V zahvalo za zdrav porod
V zahvalo, Božič, Martinuči 28/A
Za žive in pok. Celarc in Pezdir
Za ++Kobal, Oševljek 3/C

kapela

Za župnijsko skupnost

NEKAJ OBVESTIL OB ČASU IZREDNIH RAZMER ZARADI PANDEMIJE:

- Svete maše, ki so objavljene, mašujem zasebno – brez ljudi in sicer med
tednom ob 19. uri, v nedeljo ob 8. uri. Takrat se lahko z molitvijo povežete s
sveto daritvijo.
- 'Uradnih ur' in obiskov v župnišču ni. Dosegljiv sem po telefonu ali e-pošti. Tudi
svete maše lahko naročate na ta način. Prosim za naročila, ker mašnih namenov
primanjkuje. Ostaja možnost za obiske ob previdevanju bolnih. Povabilo po tel.
- Žup. cerkev je odprta za molitev vsak dan popoldne. Upoštevajte priporočila
(razkuževanje, medsebojna razdalja). Molimo za zdravje, za zdravstvene delavce,
velikodušne prostovoljce …
- Verouk se seli v družino: starši predelajte z otroci vsak teden eno lekcijo. Ne
vemo, kako bo s prvim obhajilom in birmo.
- Blagoslov oljk in velikonočni jedil bom molil v kapeli; vsi, ki ste to pripravili, ga
boste deležni doma.
- Duhovno obhajilo – priporočeno zlasti v času maševanja brez ljudstva; verniki
ga lahko prejmete ob spremljanju bogoslužja po TV…
- Veliki zvon nas v času pandemije vsak dan ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje.
- Tedenska in zlasti nedeljska bogoslužja spremljajte po TV in drugih sredstvih
obveščanja.
- Solidarnost in karitativnost zlasti do starejših naj se v tem času pomnožita.
- Ognjišče in Družino vzamete v cerkvi.

Nekoč je živel kralj, ki je videl že ves svet. Ko je ostarel, je želel,
da bi spoznal Boga. Svojim ministrom je zapovedal, da mu v
roku treh dni pokažejo Boga.
Vsi v palači so bili žalostni in so pričakovali svoj konec, kajti
nihče ni vedel, kako bi naj pokazali svojemu kralju Boga. Ko so
tako obupani postopali okrog, je prišel pastir, ki je slišal za
kraljevo željo. Rekel je, da je sposoben izpolniti kraljevo željo.
Pastir je pokazal kralju sonce in rekel:
“Poglej v sonce!”
Kralj je hotel pogledati v sonce, toda njegov lesk ga je tako oslepil, da je moral zapreti oči. Rekel je:
“Hočeš, da oslepim?”
“Ampak, kralj, to je vendar samo ustvarjena stvar, samo majhen odsev božje luči. Kako pa hočeš s
svojimi slabotnimi očmi videti Boga? Išči ga z drugimi očmi!”
Tak odgovor je bil kralju všeč.
“Priznam, da si moder. Toda povej mi, kaj je bilo preden je bil Bog?” je vprašal kralj.
Po kratkem premisleku reče pastir: “Začni šteti!”
In kralj je štel:
“Ena, dva, tri…”
“Ne tako!” ga je prekinil pastir. “Začni s tem, kar je pred ena!”
“Kako pa naj to storim? Pred ena je samo še nič!”
“Modro si odgovoril, o kralj. Tudi pred Bogom je samo še nič.” Ta odgovor je bil kralju zelo všeč.
“Bogato te bom nagradil, toda še prej mi povej: kaj dela Bog?” je rekel kralj.
Pastir je opazil, da je kraljevo srce že mehko. Rekel mu je:
“Dobro. Še enkrat ti bom odgovoril. Četudi se ti bo zdelo čudno, dovoli, da najprej zamenjava
oblačila.”
Kralj je odložil svoja oblačila, ki si jih je pastir oblekel, sam pa si je nadel pastirjevo obleko. Nato je
pastir sedel na kraljevi prestol, prijel kraljevo žezlo in z njim
pokazal na kralja v raztrgani obleki.
“Vidiš, to dela Bog: enega povzdigne na tron, drugemu pa veli z njega stopiti.” Te besede so segle
do kraljevega srca in kralj je poln veselja priznal: “Sedaj pa sem spoznal Boga.”

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali majl: 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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