NEDELJA SVETE TROJICE:
TOK LJUBEZNI SVETE TROJICE Jn 3,16–18

OD 07. DO 14. JUNIJA 2020 (23 - 2020)
NED. SV. TROJICA 830 Gradišče +Anton Rus, Oševljek 12 (30. dan)
07.06.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Medard
19h cerkev +Miro Drožina
TOR. sv. Primož
19h cerkev +Jože Fegic (Vipavska 13)
SRD. sv. Bogumil
19h cerkev Za ++Mozetič, Žigoni 67
ČET. SV. REŠNJE T. 18h cerkev Za župnijsko skupnost
PET. sv. Adelajda
19h cerkev +Darko Pirc, Trg 77 (1. oblet.)
SOB. sv. Anton P.
19h cerkev Po namenu: +Marija Kavčnik
NED. 11. NEDELJA 830 Gradišče +Flora Lisjak, Oševljek 22
14.06.2020
10h cerkev Za prvoobhajance
- Skrb za cerkev: starši prvoobhajancev
- Verouk: prvoobhajance vabim, da prihajajo po možnosti vsak dan k maši. V torek bo
prva spoved prvoobhajancev. Starši in sorodniki lahko opravite spoved na prostem ali v
cerkvi, kjer je zagotovljena diskretna tajnost. Letošnji prvoobhajanci so:
- ARČON MANCA, Žigoni 6
- GRENKUŠ NEŽA, Tureli 35/A
- JERŠIN JAKOB, Lukežiči 3/A
- PELEGRINI NEJC, Lukežiči 1/C
- STRES ZOJA, Oševljek 3/C
- ŠPACAPAN LIJA, Žigoni 46
Poleg teh bo prejel prvo sv. obhajilo na Kapeli še PIRIH LUKA, Lukežiči 2. Molimo zanje in
za njihove družine.
- Veroučna spričevala so otroci prejeli v tem tednu pri verouku. Podpisano
spričevalo naj otroci čimprej vrnejo, najkasneje 21. junija, ob zaključni zahvalni maši.

- PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI obhajamo s slovesno mašo v četrtek ob
18. uri. Po maši bomo v uri molitve počastili NAJSVETEJŠI ZAKRAMENT (po
obredniku 4. oltar z blagoslovom na 4 strani neba) .
- Priprava staršev na krst otrok bo v Šempetru, kot je objavljeno na plakatu, in
sicer v sredo 10., 17. in 24. junija, ob 17,30.
- Oratorij na Mirenskem Gradu: od 6. do 11. julija. Prijave zbirajo do 1. junija,
oz. do zapolnitve prostih mest na tel. številko 040/348-481 (Maja Prinčič).
Namenjen je otrokom od 4. do 13. leta starosti. Spoznavali bodo Vincencija
Pavelskega.

Ob Jezusovih besedah v današnjem evangeliju
»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor
veruje vanj« je p. Lojze Bratina zapisal, da nam te
razodete besede »zvenijo malodane pravljično, če
pomislimo na krvavo resničnost sveta. Pred očmi
imamo milijone ljudi brez doma na zemlji: po
jetnišnicah, sirotišnicah, po vsakovrstnih klinikah,
bolnišnicah in taboriščih … Ni jim dano občutiti najprijetnejše resničnosti doma in
domačije. Zavedamo se krute izkušnje modernega človeka, ki je kljub udobju toplega
luksuznega stanovanja vendarle postal brezdomec in tujec v noči nesmisla.« Svoje
razmišljanje nadaljuje: »Sporočilo razodetja je v tem, da smo vsi ljudje vključeni v tok
troedine Božje ljubezni, v prvotno Božjo ljubezen, v kateri vsakdo, ne zaradi svojih
kvalitet in zaslug, ampak zaradi Božje izvolitve, najde svoj dom.«
Skrivnost troedinega Boga, enega Boga v treh osebah, za nas nikoli ne bo doumljiva.
In Bog od nas niti ne pričakuje, da bi jo reševali kot kakšno zapleteno matematično
nalogo. Na izpitu življenja moramo pokazati drugačno znanje o Bogu, tako, ki temelji
na našem vedenju in ravnanju. Vemo, da smo spravljeni v dobrih rokah. Bog ni hladni
ustvarjalec, ki se za svoje »izdelke« ne zmeni. Ni se umaknil v »kontrolni stolp« nebes,
od koder brezbrižno opazuje mrgolenje človeškega mravljišča. »Bog ni daleč od
nikogar izmed nas,« je dejal poganskim Atencem apostol Pavel, »zakaj v njem živimo,
se gibljemo in smo.« Obdani smo z Božjo ljubeznijo, ki nas nosi in nas vzdržuje pri
življenju.
Bogu se najbolj približamo tedaj, ko se v iskreni, dejavni ljubezni povežemo z ljudmi
okrog sebe. Ta ljubezen ima na tisoče obrazov.
Vsak dan začnimo z znamenjem križa v imenu ljubezni, ki povezuje Očeta in Sina in
Svetega Duha. Priključeni na ta Božji daljnovod bomo v vsakem obrazu odkrili lepe
poteze in storili bomo vse, da bodo še lepše!
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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