ČISTO BLIZU SI NAM

OD 05. DO 12. APRILA 2020 (14 - 2020)
NED.

05.04.2020

PON.
TOR.
SRD.
ČET.
PET.
SOB.
NED.

//

CVETNA N.

sv. Irenej
sv. Janez
sv. Maksim
sv. Valtruda
sv. Domen
sv. Stanislav
VELIKA NOČ
12.04.2020

8h kapela
19h kapela
19h kapela
19h kapela
19h kapela
15h kapela
20h kapela

Za župnijsko skupnost
V zahvalo za otroke
Za družino Mahne
V čast Sv. Duhu
Za duhovne poklice

Križev pot; obredi velikega petka
Vigilija; Za umirajoče in svojce
//

h

8 kapela

Za župnijsko skupnost

NEKAJ OBVESTIL OB ČASU IZREDNIH RAZMER ZARADI PANDEMIJE:

- Svete maše, ki so objavljene, mašujem zasebno – brez ljudi in sicer med
tednom ob 19. uri, v nedeljo ob 8. uri. Takrat se lahko z molitvijo povežete s
sveto daritvijo.
- 'Vodič' Velikega tedna' z naslovom VELIKA NOČ 2020 vzemite v cerkvi. V njem
najdete tudi molitve blagoslovov.
- Blagoslov oljk in velikonočni jedil bom molil v kapeli; vsi, ki ste to pripravili, ga
boste deležni doma. Lahko tudi sami opravite blagoslov. Besedilo najdete tudi na
spletu.
- Žup. cerkev je odprta za molitev vsak dan popoldne. Upoštevajte priporočila
(razkuževanje, medsebojna razdalja). Molimo za zdravje, za zdravstvene delavce,
velikodušne prostovoljce …
- Duhovno obhajilo – priporočeno zlasti v času maševanja brez ljudstva; verniki
ga lahko prejmete ob spremljanju bogoslužja po TV…
- Veliki zvon nas v času pandemije vsak dan ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje.
- Tedenska in zlasti nedeljska bogoslužja spremljajte po TV, Radiju Ognjišče in
drugih sredstvih obveščanja. Vsakokrat se potrudite za prejem duhovnega
obhajila.
- Solidarnost in karitativnost zlasti do starejših naj se v tem času pomnožita.
- Ognjišče in Družino vzamete v cerkvi.

Bodimo modri in verni, da v dogajanju tega časa prepoznamo in
preberemo Božjo govorico

Gospod Jezus,
čisto blizu si našemu življenju,
živiš z nami;
čisto blizu si naši poti,
hodiš z nami;
čisto blizu si našim bojem,
bojuješ se z nam;
čisto blizu si naši bolečini,
trpiš z nami;
čisto blizu si naši bolečini,
trpiš z nami;
čisto blizu si našemu srcu,
ljubiš nas;
čisto blizu si naši noči,
razsvetljuješ nas;
čisto blizu si naši grešnosti,
odpuščaš nam;
čisto blizu si našemu hrepenenju,
potešiš nam ga;
čisto blizu si našemu upanju,
obljubljaš nam prihodnost.

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali majl: 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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