BINKOŠTI:
OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE Jn 20,19–23
»Nenadoma je z neba nastal šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso
hišo, kjer so se zadrževali.« (prim. Apd 2,2)

OD 31. MAJA DO 07. JUNIJA 2020 (22 - 2020)
NED. BINKOŠTI
830 Gradišče Za zdravje, Gradišče 21
31.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. M. Mati Cerkve 19h cerkev V čast sv. Janezu Pavlu II., Martinuči 5/A
TOR. sv. Marcelin
19h kapela Za ++starše in sorodnike Rusjan, RP. 1
SRD. sv. Karel L.
19h kapela +Alojz Rot, Oševljek 19/A
ČET. sv. Kvirin
19h kapela Za ++Tomšič in Žakelj – po namenu
PET. sv. Bonifacij
19h kapela V čast Sv. družini, Martinuči 5/A
10h Dom – Gr.
SOB. sv. Norbert
Po namenu darovalca
30
NED. SV. TROJICA 8 Gradišče +Anton Rus, Oševljek 12 (30. dan)
07.06.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Žigoni
- Verouk: je reden za vse skupine; prvoobhajanci in tudi drugi otroci so
povabljeni k maši in kratkemu pogovoru v torek ob 15. uri.
- Veroučna spričevala bodo otroci prejeli pri verouku ali pri nedeljski maši ob
koncu veroučnega leta: 21. junija. Vsi, ki hranite spričevalo doma, ga čimprej
prinesite, da vpišemo letošnje okrnjeno veroučno delo.
- Krst otrok: zaradi omejitev ob nevarnosti epidemije ni krščevanja med
nedeljsko mašo. Starši, ki želijo krstiti svojega otroka, naj se oglasijo v župnišču,
da se dogovorimo za primeren datum in obliko.
- Priprava staršev na krst otrok bo v Šempetru, kot je objavljeno na plakatu, in
sicer v sredo 10., 17. in 24. junija, ob 17,30.
- Obisk starejših:
- Dom Medichotel: kratko bogoslužje Božje Besede in obhajilo bo v torek ob
10,30. Oskrbovance bom obiskal sam brez sodelavcev Karitas.
- Dom na Gradišču.: tam bo spoved in maša v soboto ob 10. uri.
- Starejše in bolne v župniji bom obiskal kot običajno na prvi petek dopoldne.
Lepo prosim, da me obvestite, koga lahko obiščem.
Pri vseh obiskih upoštevajmo navodila varovanja zdravja: imejte maske in po
možnosti upoštevajmo medsebojno razdaljo (1,5 m).
- VRTNICE so nadaljevanje šmarnic v mesecu juniju. Letos bomo sledili kratkim
razmišljanjem o sveti maši, ki jih je napisal p. Anton Nadrah. Zato lepo vabljeni k
vsakodnevnim mašam.

Zame je za dojemanje Svetega Duha nadvse pomembna
podoba vetra. Mnogi menijo, da je Sveti Duh nekaj
neoprijemljivega, abstraktnega. Zato je večini tako
nerazumljiv: radi bi vanj verovali, ampak si ga ne morejo
predstavljati. Če pa se postavim na veter in ga sprejemam z
vsemi čuti, kako polzi po moji koži, lahko dojamem Svetega
Duha v vseh njegovih razsežnostih:
- včasih me boža kot nežen vetrič;
- prepiha me kot močan vihar in iz mene pomete vse
zaprašeno;
- lahko me premakne in potisne naprej, tako da se viharju sploh ne moremo
upreti;
- čutim ga v svojem dihanju; ne vdihavam samo zraka, ampak tudi zdravilni in
ozdravljajoči Božji Duh. Z njim pa vdihavam tudi Božjo ljubezen, ki me vsega
prepoji.
Elija se je moral naučiti, da Boga ni v viharju, ampak v blagem, nežnem šumenju.
Za binkošti pa pride Sveti Duh kot močan vihar, a ga ne moremo vedno
pričakovati tako:
- k nam lahko pride čisto potiho, tako da ga lahko dojamemo le v tišini;
- lahko pa nas povleče v močno navdušenje, da odvržemo vse predsodke in
moramo ljudem preprosto pripovedovati, kaj smo doživeli.
Na binkošti so bili zbrani učenci in žene ter tako ustvarili pracelico naše Cerkve.
Torej ne gre samo za našo osebno izkušnjo Boga, ampak za gibanje, ki ga Sveti
Duh prinese v Cerkev.

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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408
ali boris.milavec@wanadoo.fr; za izredne – nujne obiske pokličite g.
BORISA KRETIČA: 069/985-790.

