4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
POSTATI ČLOVEK IN PRISTNI OZANJEVALEC Jn 10,1–10

OD 03. DO 10. MAJA 2020 (18 - 2020)
NED. 4. VELIK. N.

//

Za župnijsko skupnost
8h cerkev
h
PON. sv. Florijan
19 cerkev Za duhovno in telesno zdravje (MP)
sv.
Angel
TOR.
19h cerkev +Miroslav Lasič, Trg 10
SRD. sv. Dominik
19h cerkev Za ++starše Petelin, Žigoni 32
ČET. sv. Gizela
19h cerkev ++Marija in Ivan Trojer
PET. sv. Bonifacij
19h cerkev +Matilda Vidmar, Gradišče
SOB. sv. Izaija
19h cerkev V dober namen (I. R.)
NED. 5. VELIK. N. 830 Gradišče Za državne voditelje, Gradišče 18/B
10.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Merljaki
ŽUPNIJSKO ŽIVLJENJE SE POČASI VRAČA V USTALJENE TIRNICE:
- V ponedeljek se odpirajo cerkve za bogoslužja (sv. maše, krsti, spoved).
Potrebno pa je upoštevati navodila in priporočila. Namen teh je varovanje
zdravja pri sebi in drugih.
- Svete maše: ob vstopu v cerkev razkužimo roke in si nadenimo masko. Pri maši
skrbimo za medsebojno razdaljo (1,5 m). To ne velja za člane iste družine.
Obhajilo prejemamo samo na roko. Petja ni na koru, ampak le v cerkveni ladji.
Po maši je potrebno klopi in stole razkužiti.
- Spovedi ni v spovednicah, ampak le v cerkvi ali zunaj. Pri spovedi nosimo
maske.
- Krsti so lahko le v ožjem družinskem krogu.
- Prvo obhajilo bomo imeli v prvi polovici junija ali v jeseni. O tem se bomo
dogovorili s starši. Priprava otrok bo vsako nedeljo po maši. Srečanja staršev pa
si želim čimprej (prva možnost je prihodnji torek, 12. maja).
- Datum birme bodo določili na škofiji. Birmanci se pripravljajo s katehezami in
udeleževanjem maš.
- ŠMARNICE: Letos bodo šmarnice drugače oblikovane: pri maši v cerkvi bomo
spremljali branje Sveti Janez Henrik Newman, družine z otroki pa lahko
spremljate šmarnice Najlepša Marijina imena na portalu Pridi in poglej in na
socialnem omrežju Facebook. Tu najdete tudi video katehezo namenjeno
birmancem: Kaj pričakovati, ko pričakuješ birmo (o darovih Sv. Duha).
- Veliki zvon nas v času pandemije vsak dan ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje.
03.05.2020

V neki župniji so v tednu pred nedeljo duhovnih
poklicev otrokom višjih razredov verouka dali nalogo, naj
napišejo, zakaj imamo duhovnike. Odgovorov je bilo več
kot sto. Skoraj v vseh pa se je tako ali drugače ponavljala
misel: duhovniki so zato, da molijo, da imajo mašo in
učijo verouk. Včasih tudi obiskujejo bolnike.
Precej odgovorov je pri tem naredilo vtis da so
duhovniki neke vrste priganjači. Če jih ne bi bilo, ne bi
bilo treba hoditi v cerkev, ne k verouku, ne k spovedi in doma ne bi bilo potrebno moliti. Na
enem listku je kar naravnost pisalo: Če ne bi bilo duhovnikov, bi Bog ostal v cerkvi sam.
Na enem od lističev pa je pisalo: Duhovniki niso in so potrebni. Niso, ker nekateri ljudje
brez njih brez težav živijo; so, ker nas učijo evangelij. – Otrok, ki je to zapisal, ni prišel do
zaključka, da tisti, ki zanemarja evangelij, zanemarja sebe. Lepo pa je to povedal neki
nadarjeni srednješolec, ki je svojemu katehetu priznal: Jaz postajam kot računalnik,
naredite iz mene človeka.
Da nekdo vse bolj postaja kot računalnik, da se žene za ocenami, da stlači v možgane
čim več znanja in da s tem morda ugaja svojemu stremuštvu, za vse to duhovnik ni
potreben. Tudi ne zato, da streže svojemu telesu, nazadnje postane svetu odveč in ga
odložijo nekje na pokopališču. Da pa nekdo postane človek, bitje srca in duha, ki ljubi in
zasluži biti ljubljen, ki spoznava vrednote in se zanje odloča, ki ceni mir, srečo in veselje ter
vse to deli z drugimi – za to je potreben nekdo, ki za te reči oznanja in zanje priča.
Duhovnik nam pomaga, da moremo razvijati v sebi najgloblje težnje, posebej še
naravnanost v neskončnost in v večnost. Duhovnik je po svojem poklicu pričevalec večno
živega Kristusa, je znanilec velikonočnega veselja.
In da bi sleherni duhovnik lahko bil tak, je potrebno, da zanj in za to milost tudi molimo.
Vsi kristjani smo povabljeni, da si od dobrega Boga izprosimo takšnih duhovnikov. Naj jih
dobri Bog blagoslavlja in jim vliva moči, da takšni (p)ostanejo. Po njihovem zgledu naj bomo
tovrstni oznanjevalci v vsakdanjem svetu tudi mi vsi.
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.

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