7. VELIKONOČNA NEDELJA (29.05.2022)
JEZUS MOLI TUDI ZATE Jn 17,20-26

OD 29. MAJA DO 05. JUNIJA 2022 (21 - 2022)
NED.
830 Gradišče Po namenu (SG)
29.05.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
PON. sv. Kancijan 19h cerkev +Franko Pregelj, Žigoni 19 (30. dan)
Obiskanje DM 19h cerkev
TOR.
V zahvalo za krst, Cankarjeva 21 NG
SRD.
sv. Justin
19h cerkev V zahvalo, Martinuči 28/B
ČET.
sv. Marcelin 19h cerkev Za birmance, Mohorini
PET.
sv. Karel L.
19h cerkev Za +Rojc, Lukežiči 2
SOB.
sv. Kvirin
19h cerkev +Alan Trojar, Arčoni
NED. BINKOŠTI 830 Gradišče Po namenu (SG)
05.06.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
- Skrb za cerkev: Mohorini
- Verouk: reden; birmance vabim med tednom k maši v zahvalo! V tem tednu
zaključujemo redna veroučna srečanja. Zahvalna šolska maša bo skupaj s prvim
obhajilom, 12. junija. Veroučenci vrnejo spričevala.
- Srečanja:
- ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
- sreda po maši: Župnijska karitas
- Prvi petek: dopoldne obisk starejših in bolnih na domu
- Pogovorni večer z novomeškim škofom, doc. dr. Andrejem Sajetom in
terapevtko dr. Tanjo Repič Slavič o cerkvenopravnih in terapevtskih vidikih
zlorab in nasilja bo v sredo, 1.6.2022, ob 20. uri na Škofijski gimnaziji Vipava.
- Oratorij v Šempetru bo od 22. do 28. 8. Prijavnica je na spletni strani; kontakt:
040/882-681 (Lucija) in 040/677-759 (Rene).
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3.
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- VABILO NA ROMANJE:
- BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE: v soboto, 18. junija.
- LURD: od 25. do 30. julija 2022 z avtobusom, brez nočnih voženj. Cena prib.
390€. Več informacij dobite pri g. Aleksandru Rejcu, tel. 040/746-359.
PRIPOROČILO BIRMOVALCA, g. Slavka Rebca:
'Birmanska skupina, ki je letos lepo zaživela, naj se nadalje spremlja. Iz nje lahko
zraste mladinska skupina. Mladi animatorji naj nadaljujejo animatorsko delo, stari
in drugi odrasli župljani naj jim stojijo ob strani in pomagajo s pridobitvijo
materialnih sredstev. Letošnji birmanci naj se usmerijo v delo kot pomočniki
animatorjev, ki bodo animirali naslednjo generacijo birmancev.'
7.VELIKONOČNA

Ljudje obstajamo in delujemo na zemlji v mejah
svojega časovnega bivanja. Ko nas še ni bilo, se za
nas ni vedelo, ko izginemo, izgine tudi sled za nami.
Z Jezusom je drugače. Pred začetkom sveta je že bil
pri Očetu, eno z njim v slavi in ljubezni. Sedaj je med
svojimi učenci in jim razkriva resnico o Očetu in sebi.
Tudi učenci bodo v Očetu, če ga bodo ljubili in če se
bodo med seboj ljubili. Mi, ki smo krščeni, smo ti
učenci, ki ga iz dneva v dan spoznavamo. Njega in po Njem tudi Očeta. Ta je nad
vsemi in nam vsem daje, da lahko smo.
Je pa res, da ima Jezus pred seboj tudi prihodnost. Tudi mi jo imamo, vendar
je ne vidimo. Jezus v duhu gleda množice tistih, ki bodo po oznanjevanju njegovih
učencev vanj verovali. Vidi tiste, ki bodo rajši pustili preliti svojo kri, kot bi se
odpovedali njegovi ljubezni. Vidi spokorne menihe, ki bodo v samoti posvečevali
sebe in svet. Vidi redovnike in redovnice v samostanih, dušne pastirje po
župnijah, škofe in papeže, ki bodo utrjevali evangelij med vernimi. Vidi
misijonarje, kako nosijo njegovo veselo oznanilo novim narodom. Vidi, kako v
srcih preprostih, a tudi v srcih izobraženih, starih in mladih, zdravih in bolnih, v
tebi in v meni, klije seme njegove besede. Seme njegove ljubezni. Seme miru in
povezanosti. Vse to Jezus vidi in za vse te množice moli, da bi bili v njem in v
Očetu vsi eno sedaj in v večnosti.
Res je, vidi tudi mene in tebe. In ne pozabi: za oba moli! Da bi spoznali to veliko
skrivnost. Da bi verovali. Da bi začutili, da smo ljubljeni in da bi lahko to neizmerno
ljubezen in vero širili tudi med druge. Tako bi tudi ti po nas spoznavali Jezusa, ki je
v Očetu. To je pot, po kateri bomo lahko tudi mi nekoč pri Očetu, pri katerem pa
nismo zgolj sled v večnosti, ampak enkratni, neponovljivi, ustvarjeni za njegovo,
našo skupno brezčasno domovino.
Po: Beseda da Besedo

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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