BINKOŠTI (05.06.2022)
POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA Jn 14,15–16.23–26

OD 05. DO 12. JUNIJA 2022 (22 - 2022)
NED.
830 Gradišče Po namenu (SG)
05.06.2022
10h cerkev Za pokojne in žive župljane
PON. Marija Mati C. 19h cerkev V čast Svetogorski MB (MP)
TOR.
sv. Robert
19h cerkev +Sonja Lasič, Trg 10
SRD.
sv. Medard
19h cerkev Za družino Arčon, Trg 16
ČET.
sv. Primož
19h cerkev Za +starše Birsa, Žigoni 65
PET.
sv. Bogumil 19h cerkev Po namenu birmanca
SOB.
sv. Barnaba 19h cerkev +Gregor Krpan
NED. SV.TROJICA 830 Gradišče Za +Likar, Gradišče 97
12.06.2022
10h cerkev Za prvoobhajance; za župljane
- Skrb za cerkev: starši prvoobhajancev
- Srečanja:
- ponedeljek po maši: Molitveno pogovorna skupina
- torek po maši: starši prvoobhajancev
- Srečanje bolnih in ostarelih: bo v sklopu nedeljske maše, 19. junija ob 10 uri.
Pred mašo bo možnost za sveto spoved. Bolni lahko prejmejo tudi zakrament
bolniškega maziljenja.
- Dom Medic hotel: Bogoslužje BB, obhajilo v torek ob 10. uri
- Verouk: v tem tednu zaključujemo veroučna srečanja: veroučenci bodo
prejeli spričevala, ki naj jih podpisane vrnejo v nedeljo ali čimprej. V nedeljo se
skupaj s prvoobhajanci in vsemi drugimi Bogu zahvalimo za vse lepo in dobro,
ki smo ga pri verouku prejeli ali ga drug drugemu nudili.
BINKOŠTI

PRVOOBHAJANCI SO POLNOPRAVNI GOSTJE PRI SVETI MAŠI:
V nedeljo, na praznik Svete Trojice, bodo veroučenci 3. razreda, prvič prejeli
zakrament Svetega Rešnjega Telesa, ki nam ga je Jezus podaril pri zadnji večerji:
ARČON METKA, Žigoni, BLAŽICA NACE, Martinuči, JERAM ANA, Merljaki, JERŠIN
TINE, Lukežiči, KOBAL VID, Trg, MOZETIČ ANGELA, Lukežiči in ŠPACAPAN ZALA,
Žigoni. Spoved prvoobhajancev bo v petek ob 17. uri. Vsi se veselimo, da bomo
odslej lahko skupaj z njimi vsako nedeljo pri božji mizi! Prisrčne čestitke!
- Oratorij v Šempetru bo od 22. do 28. 8. Prijavnica je na spletni strani; kontakt:
040/882-681 (Lucija) in 040/677-759 (Rene).
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3.
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!

Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus
izpolnil svojo obljubo. Zgodilo se je nenadoma,
nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem
v skladu z delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer
hoče, in nihče ne ve, od kod prihaja in kam gre«
(prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha
kakor vihar, ki se nenadoma utrga z gore, kakor
ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor da bi se odprle vse zapornice
neba, je vdrl Božji Duh na svet. V trenutku je Sveti Duh boječe apostole, ki so se bali
za svoje življenje in so se skrivali pred javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce
za križanega in od mrtvih vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo prej v Jezusovem
govorjenju in ravnanju nerazumljivo, jim je zdaj nenadoma postalo kristalno jasno.
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami sebe niso
več prepoznali. Zdelo se je, kakor da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog njih
spremenilo. Vsega tega niso mogli več obdržati zase, morali so med ljudi, morali so jim
oznaniti veliko novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena stvar, ne ječa in
niti grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu oznanili velike
novice o Božji ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu.
Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju
in širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju in krstu v moči
svetega Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo že bili krščeni in smo že prejeli dar
Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le enkraten
proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno smo namreč pod
vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se
moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V moči Sv. Duha nam to lahko uspe.
Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

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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