VELIKONOČNA NEDELJA

(04.04.)

PREŠLI SMO IZ SMRTI V ŽIVLJENJE Jn 20,1–9

OD 04. DO 11. 04. 2021 (14 - 2021)
- Skrb za cerkev: Lukežiči

ZAPRTJE BOGOSLUŽJA S PRISOTNOSTJO VERNIKOV:
- Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer in nevarnosti pandemije corona virusa
je razglašena prepoved bogoslužja v cerkvah od 1. do 11. aprila, oziroma do
nadaljnjega: duhovniki v tem času mašujemo sami brez prisotnosti vernikov.
- V tem času bom maševal v nedeljo ob 8. uri, v delavnikih ob 18. uri. Takrat se
lahko z molitvijo pridružite sveti daritvi.
- Obhajilo lahko prejmete posamezno po predhodnem telefonskem dogovoru.
- Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik
in bolnik ustrezno zaščitena.
- Cerkev bo med dnevom odprta za osebno molitev.
- Za spoved se prav tako lahko posamezno dogovorite in jo prejmete v cerkvi ali
spovednici. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in
vanjo vstopiti z masko. Potrebno je zračenje spovednice in cerkve.
- Verouk je dovoljen 'na daljavo': preko spleta, v družini.
- Sveti krsti, prva obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi.
- Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju
vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča samo ena družina oziroma člani
skupnega gospodinjstva.
- Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo za nujne in
neodložljive primere
Blagoslov velikonočnih jedil (ali zajtrka):
- Znamenje križa.
- Oče naš.
- Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočna jedila (zajtrk). Naj nas
velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno vredno pri sveti evharistični
skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Vsem prisrčno in iskreno voščim: naj radost ob Vstalem Kristusu prežari naša
preizkušena in zaradi trajajoče epidemije malodušna srca in v naše duše vlije
novo, svetlo upanje! župnik Marko

Bistvena vsebina velikonočnega praznika je proslavljanje
Jezusove zmage nad grehom in smrtjo, proslavljanje zmage
Življenja. V pesmi slednici slišimo: »Smrt in življenje sta se
borila v prečudnem dvoboju: Gospod življenja je umrl,
kraljuje živ.« Te besede opevajo zmago Jezusa, ko je s svojo
smrtjo premagal smrt in nam obnovil življenje. Veljajo pa tudi
za naše vsakdanje bivanje. Čutimo, kako v nas poteka
nenehne boj med življenjem, tistim, kar je v nas Božje,
ustvarjeno za večnost, in smrtjo, tistim, kar je v človeku
umrljivo, omejeno, sebično. Vstali Kristus nas vabi v boj. Ne
v boj enega proti drugemu, temveč v boj proti nam samim. To je notranji boj, boj proti
sebičnosti, proti strahu pred življenjem, ki biva v nas. Ozkosrčna, vase zagledana
ljubezen ne more voditi drugam kot le v kraljestvo smrti. »Mi vemo, da smo prešli iz
smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti,« piše apostol Janez,
tisti, ki je pri zadnji večerji slonel Jezusu na prsih in je prvi prišel k njegovemu
praznemu grobu.
V prvih krščanskih časih je bil edini praznik velika noč, obhajanje Gospodovega
vstajenja. Ob nedeljah so se Jezusovi učenci zbirali, da so se spominjali njegove
ljubezni do konca. Sad tega spominjanja je bil, da so svojega Gospoda posnemali.
Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so strmeč govorili: »Glejte, kako se ljubijo med
seboj!« Mislim, da se nam mora samo od sebe zastaviti vprašanje: Koliko smo mi,
kristjani ob začetku tega tisočletja, tukaj, kamor smo postavljeni, med številne izzive
časa, resnični Jezusovi učenci?
Med afriškimi kristjani, ki so po doživljanju vere precej podobni kristjanom prvih
časov, je znano velikonočno voščilo: »Kristus, ki živi v meni, pozdravlja Kristusa, ki
živi v tebi!« To niso samo lepe besede, to je živa resnica. Najlepše in najbolj trajno
velikonočno voščilo bo, če si tudi mi voščimo tako – vsako jutro znova!
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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