8. MAREC: 2. POSTNA NEDELJA
»TA JE MOJ LJUBLJENI SIN« Mt 17,1–9

OD 8. DO 15.
NED. 2. POSTNA N. 830 Gradišče
08.03.2020
10h Renče
PON. sv. Frančiška 19h kapela
TOR. sv. 40 muč.
19h kapela
SRD. sv. Benedikt 19h kapela
ČET. sv. Justina
19h kapela
PET. sv. Leander 19h kapela
SOB. sv. Matilda
19h cerkev
NED. 3. POSTNA N. 830 Gradišče
15.03.2020
10h Renče
- SKRB ZA CERKEV: Merljaki

MARCA 2020 (10 - 2020)
++Jožef in Slavica Bizjak, Gradišče 97
Za župnijsko skupnost
+Silvija Arčon, Trg 16
Po namenu, Žigoni 20
Za duše v vicah
+Darko Vrtovec
Za žive in pokojne Goličnik, Žapuže
+Miro Drožina
Za zdravje, Gradišče 21
Za župnijsko skupnost

- Srečanja: - verouk reden;
- ponedeljek po maši: biblično molitvena skupina
- torek po maši: starši birmancev
- POSTNA PREDAVANJA V DORNBERKU:
1. torek, 10. marec , ob 19. uri: Alenka Rebula Tuta, Kako sprejeti sebe, svojo
ranljivost ter jo obrniti v svojo moč
2. četrtek, 19. marec ob 19. uri: mag. Boštjan Hari, Vera in nevera, zakaj
verovati.
3. petek, 3. april ob 19. uri: dr. Andrej in dr. Verena Perko, Kaj lahko mož/žena
naredi za izhod iz stike v zakonu
- Molitev križevega pota: ob nedeljah bo v Renah molitev križevega pota pol ure pred
mašo: ob 9, 30. Na Gradišču bo križev pot po nedeljski maši. Na 5. postno nedeljo, 29.
marca, bomo molili križev pot na Mengorah. Odhod iz Renč ob 14. uri.
- MAŠNI NAMENI: Že nekaj časa je zelo malo naročenih maš. Veliko je naših skrbi in
želja: mašo lahko naročimo ne samo za pokojne, ampak tudi 'v zahvalo', 'za darove Sv.
Duha', 'za zdravje – pomoč v pandemiji'…
- KORONA VIRUS: Zelo resno in odgovorno poskrbimo za samozaščito. Obiski in bogoslužja v
domovih za starejše so odpovedani. Za previdevanje lahko obvestite in povabite duhovnika.
VSAK ČETRTEK JE V ŽUPNIŠČU ‘URADNI DAN’: priložnost za pogovor, naročilo maš…

Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski odlomek o
Jezusovem spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti: Matej, Marko in Luka,
ki o tem dogodku poročajo, povedo, da so Peter, Jakob in Janez, ki jih je Jezus izbral
za priče svojega poveličanja, slišali iz oblaka glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad
katerim imam veselje, njega poslušajte!« Podobne besede je nebeški Oče izrekel ob
Jezusovem krstu v Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi ob našem krstu rekel: »Ta je
moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje.« S to izpovedjo očetovske ljubezni nas
je poklical v življenje prijateljstva z njim. Žal pa ne more imeti vedno veselja nad nami,
ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov glas, ki nas znova in znova vabi, da obnovimo
krstno milost. Kliče nas po svojem Sinu, ki je daroval svoje življenje za nas, da bi nas
prepričal, koliko veljamo pred Bogom in kako rad nas ima.
Bog nas kliče po naših vsakdanjih dolžnostih in življenjskih okoliščinah. Tam se
uresničuje naš krščanski poklic, tam se izkaže moč milosti našega krsta. Pri tej nalogi
nismo prepuščeni sami sebi, ob nas je vedno zvesti Bog, ki nas po milosti, izvirajoči
iz trpljenja in vstajenja svojega Sina, vedno znova dviga in krepi. Vera mora pognati
korenine v zemlji, v katero nas je posadil Bog. Njemu moramo služiti v ljudeh, ki so
naši sopotniki, čeprav so pogosto zelo težki. Kakšni smo pa mi drugim?
»Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč po
lastnem sklepu in milosti,« piše v drugem berilu apostol Pavel. Naše spoznanje o
Bogu in naše prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim darom, zato mora biti naš
odgovor hvaležnost. Ta pa pomeni veselo priznanje darov, ki jih človek prejme, in
tudi pripravljenost, da te nezaslužene darove posredujemo naprej. »V tebi bodo
blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,« je Bog obljubil očaku Abrahamu. Naj se ta
napoved na nek način uresničuje tudi v našem življenju.
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 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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