5. POSTNA NEDELJA (03.04.2022)
ALI TUDI MI OBSOJAMO? Jn 8,1–11

OD 03. DO 10. APRILA 2022 (13 - 2022)
830 Gradišče V zahvalo, Gradišče 21
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Izidor
19h cerkev +Luka in starši Lukežiič, Trg 65
TOR. sv. Vincencij
19h cerkev +Roman in Ivan, Trg 11
SRD. sv. Irenej
19h cerkev Po namenu (SG)
ČET. sv. Herman
19h cerkev Po namenu (SG)
PET. sv. Julijana
19h cerkev Po namenu (SG)
SOB. sv. Maksim
19h cerkev Po namenu (SG)
NED. 6. POSTNA
830 Gradišče Za +Vičič in Cotič, Oševljek, Dornberk
10.04.2022
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Mohorini (naprošeni novi sodelavci!)
- Dom Medic hotel: Bogoslužje Božje besede, obhajilo v torek ob 10,30.
- Verouk: reden - spoved
- Srečanja:
Ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
Petek po maši: starši prvoobhajancev
- Molitev za mir: Križev pot v nedeljo ob 9,30., rožni venec vsak dan pred mašo
NED.

5. POSTNA

03.04.2022

- Cvetna nedelja: Če bo primerno vreme bo ob 10. uri blagoslov oljk in zelenja
na župnijskem dvorišču, procesija v cerkev, sledi maša. Med mašo je branje
Trpljenja Jezusa Kristusa po Luku. Če bo vreme deževno, bo blagoslov oljk v
cerkvi.
- Velikonočno spovedovanje: Gradišče: na tiho nedeljo (3. aprila) od 8. do 9.
ure (g. Boris Kretič); Renče: na cvetno nedeljo (10. aprila) od 14. do 15,30.
(g. Rafko Leskovec in Jožef Ličen). Šempeter: celodnevno spovedovanje (od
8. do 18. ure) v petek, 8. aprila.
- VIZITACIJA PRED BIRMO: v torek, 19. aprila 2022
Vizitacijo bo opravil g. Slavko Rebec, generalni vikar naše škofije. Ob 10,30 bo
obiskal Dom upokojencev Medic hotel, kjer bo maševal ter se srečal z uslužbenci
in varovanci. Popoldne bo obiskal Gradišče. Ob 19. uri bo vodil sv. mašo, h kateri
ste vsi povabljeni, sodelavci, predvsem pa birmanci, starši, botri in sorodniki.
Pred mašo (ob 18. uri) bo srečanje za birmance in starše. Po maši pa bo srečanje
za člane ŽPS in ŽGS ter predstavnike Ž. karitas.
Bog naj nas po svojem služabniku potrdi v veri in zvestobi!

Farizeji so vzpostavili obsežno zbirko
zapovedi, na temelju katerih so javni grešniki,
prostitutke in drugi, njim podobni, živeli v
nasprotju z Mojzesovo postavo in predpisi. Ob
tem pa so spregledali druge zapovedi, kot je
recimo ljubezen do bližnjega in odpoved
obsojanja drugih, kar je bilo v Mojzesovi postavi
še veliko pomembnejše. Farizeji so počeli
podobno, kot zelo pogosto počnemo tudi mi:
poudarjamo kot najpomembnejše tiste stvari, ki jih mi počnemo, jih pa drugi ne delajo.
Oblikovali so si torej moralo v skladu s svojimi koristmi in potrebami.
Kdo si lahko domišlja, da je pravičen?! Kdo si lahko domišlja, da je brez greha?! Ljudje
se zaradi greha v medsebojnih odnosih prepuščamo poželenju, drug drugega
zlorabljamo v lastno korist, kakor da bi bili drugi ljudje le predmet. Jezus pa je prišel, da
bi nas rešil iz teh naših medsebojnih odnosov, ki jih ne vodi in ne oblikuje ljubezen.
Zdi se mi, da obsojamo farizeje iz evangelija, ker nimajo nikakršnega usmiljenja za
napake bližnjega. Pri tem se pa niti ne zavedamo, da pogosto ravnamo tudi mi enako
kakor oni. Mi ne mečemo več kamnov proti tistim, ki delajo napake, ker nam to
prepovedujejo tudi državni zakoni. O, blato pa mečemo, in opravljamo tudi, pa
kritiziramo. Če kdo v svoji okolici opazi, da je nekomu spodletelo in je padel v greh, da
je naredil določeno napako, se takoj ob to obregnemo in se pohujšujemo, enako kakor
farizeji. Pogosto tega ne delamo zato, ker bi sovražili greh, ki ga je nekdo storil, ampak
zato, ker mrzimo grešnika. Ko izpostavljamo in poudarjamo greh drugega, hočemo s
tem povzdigovati samega sebe, svojo pravičnost in skoraj »neomadeževano« življenje.
Evangelij o prešuštnici nam predlaga močno zdravilo za to zelo zelo slabo navado.
Skrbno poglejmo nase in to s pogledom, s kakršnim nas gleda Bog, in začutili bomo
potrebo, da se zatečemo k Jezusu in ga prosimo odpuščanja za sebe, ne pa obsodbe
za druge.

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.

