PRAZNIK SVETE TROJICE

(30.05.2021)

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, VODITE ME!

OD 30. MAJA DO 06. JUNIJA 2021 (22 - 2021)
NED. SV. TROJICA 830 Gradišče +Jolanda Bavcon, Gradišče 62
30.05.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost – litanije, blag.
PON. Obiskanje DM 19h cerkev Za ++Kobal, Lukežiči 35
TOR. sv. Justin
19h cerkev +Anton Rovtar, Lukežiči 34
SRD. sv. Marcelin
19h cerkev V zahvalo in priprošnjo MB, Gradišče 61
ČET. SVETO R. TELO 19h cerkev Za župnijsko skupnost
PET. sv. Peter
19h cerkev Po namenu
SOB. sv. Bonifacij 19h cerkev V zahvalo in priprošnjo, Martinuči 5
NED. 10. NED. m.l. 830 Gradišče +Vladimir Kerševan, Oševljek 17
06.06.2021
10h cerkev Za prvoobhajance
- Skrb za cerkev: starši prvoobhajancev
- Verouk: ta teden zaključujemo z veroukom: spoved, delitev spričeval.
Prihodnjo nedeljo (6.6.) je praznik prvega obhajila. Za vse pa je to nedelja
zahvale! Starše vabim med tednom na kratko srečanje po maši.
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših na domu.
- SPOVED: za starše, sorodnike prvoobhajancev in druge bo v ČETRTEK, 3.
junija ob 17. uri; spovedoval bo g. Jože Zupančič iz M. Grada. Je to prilika, da
prejmete spoved pred prvim petkom. Istočasno bo tudi spoved
prvoobhajancev.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO: kratko, popoldansko romanje bo
zadnjo nedeljo v juniju (27.6.). Odhod avtobusa ob 14. uri. Prijave zbirajo po
nedeljski maši članice Karitas.
- Naročniki Ognjišča: v cerkvi je na mizici Ognjišče SAMO ZA REDNE NAROČNIKE,
to je za tiste, ki so poravnali naročnino. Nekateri so večkrat vzeli Ognjišče čeprav
niso poravnali naročnine že več let; drugim je zato zmanjkalo. Prosim jih, da to
uredijo!

Mt 28, 16–20

Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od vekomaj mislil na
nas. Sklenil je, da nas enkrat v času pokliče v življenje po
sodelovanju dveh, ki ju je povezal z darom stvariteljske
ljubezni. Večkrat slišimo iz ust ljudi: »Ko bi živel sto let prej,
bi živel lepše, bolj krčansko!« A prav v tem času, v katerega
nas je postavil najmodrejši Bog Oče, moramo izpolniti tisto
zamisel, ki jo ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil
namesto nas.
V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje: »Nič
nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da
smo odrešeni.« Odrešenje je na poseben način delo druge
Božje osebe, ki je postala človek. Jezus je naš brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel
življenja in ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno ljubeznijo postanemo
pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki jo je do nas pokazal Božji Sin. Samo žrtev, samo
darovanje samega sebe odrešuje. S tem nas je odrešil in nam pokazal pot. Po velikem
petku in velikonočnem jutru ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne
bila del odrešenja.
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli življenje v izobilju«. Obilje
življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, tolažnika in posvečevalca naših
duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apostolom ob odhodu s tega sveta in ga poslal na
binkoštni dan v podobi ognjenih jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj uničuje vse,
kar je lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je plemenitega, se v ognju prečisti. Ogenj
Svetega Duha hoče v naših srcih použiti vse, kar je slabega, Boga nevrednega.
Tistemu, kar je v nas plemenitega in dobrega, pa hoče dati še večjo vrednost.
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana, je temeljna
resnica naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v nas prihaja
dobrota Očeta, ljubezen Sina in moč Svetega Duha.
Po: S. Čuk, Misli srca

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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