6. VELIKONČNA NEDELJA

(09.05.)

TUDI CIGANI (IN ŠE KDO) SO BOŽJI OTROCI Jn 15,9-17

OD 9. DO 16. MAJA 2021 (19 - 2021)
830 Gradišče +Slavica in Jožef Bizjak, Gradišče 18/B
09.05.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
15h cerkev Šmarnice, blagoslov
PON. sv. Damijan
19h cerkev V zahvalo in priprošnjo MB, (M.L.)
TOR. sv. Pankracij 19h cerkev V priprošnjo Sv. Duhu: za zdravje (M)
SRD. sv. Leopold M. 19h cerkev V dober namen, Lukežiči 34
ČET. G. VNEBOHOD 19h cerkev V zahvalo in priprošnjo, Martinuči 5/A
PET. sv. Bonifacij 19h cerkev Za blagoslovov rodbine Gantar
SOB. sv. Zofija
19h cerkev Po namenu
NED. 7. VELIKON.
830 Gradišče Za zdravje
16.05.2021
10h cerkev Za župnijsko skupnost
15h cerkev Šmarnice, blagoslov
- Skrb za cerkev: Trg
- Verouk: reden; v sredo po maši: SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV
- Prošnji dnevi: v ponedeljek, torek in sredo molitev za blagoslov dela na polju.
GOSPODOV VNEBOHOD
Nobeno krščansko praznovanje ni samo spominjanje
nečesa preteklega. To velja tudi za praznik Gospodovega
vnebohoda. Ob spominjanju se ustvarja nov življenjski stik
s Kristusom, na katerem se je tisto, česar se spominjamo,
že uresničilo. Vnebohod pomeni dovršitev Kristusovega
vstajenjskega poveličanja. Praznik nam živo kliče spomin,
da tista luč, ki je zasijala v velikonočnem jutru, sveti za nas vse kot svetilnik, ki kaže varno
pot v pristan. Slava, ki jo je dosegel Jezus, je tudi naša slava. Nebesa so prostor v Božjem
veličastvu, namenjen tudi nam. V obhajanju vsake svete maše naj bi bili vedno znova in
vedno globlje pritegnjeni v območje njega, ki se je »vzdignil v nebo, da bi nas storil deležne
svojega božanstva« (vnebohodni hvalospev).
NED.

6. VELIKON.

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B

- Papeževa pobuda: maratonska molitev rožnega venca za prenehanje
epidemije iz 30 romarskih svetišč ob 18. uri. Prenos na Youtube tudi iz Ismirja
na linku (nadškof Martin Kmetec):
https://www.youtube.com/channel/UCXMIXfuHWAmBWApIiDxiNQw/featured

»Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha« je
naslovna vrstica (povzetek) vsebine prvega berila današnje
nedelje. Odlomek pripoveduje, kako je apostol Peter po Božjem
navdihu s podelitvijo zakramenta svetega krsta sprejel v
družino Kristusovih učencev prve pogane. Maja leta 1997 je sv.
Janez Pavel II. med sveto mašo pred baziliko sv. Petra v Rimu
razglasil nekaj novih blaženih. Med njimi je bil tudi Ceferino
Gimenez Malla, prvi cigan v zboru blaženih.
Beseda »cigan« je skorajda psovka. Cigani so po našem pojmovanju pogosto zviti,
malopridni in lahkomiselni ljudje, ki se jih je bolje varovati kot pa imeti z njimi stike.
Podobno so mislili pravoverni Judje o poganih, ki se jim niso zdeli vredni Božje
izvolitve. Pa jih je Bog »razočaral«: on sprejema med svoje otroke vse, ki mu odprejo
svoje srce. To je pogoj za prejem svetega krsta, ki pomeni vstop v občestvo
kristjanov. Edino Bog, ki vidi v srca ljudi, ve, kdo je pripraven za njegovo kraljestvo.
Mi ljudje ne morem in ne smemo odločati. Božje odločitve so za naše pojme pogosto
presenetljive. Vodi jih usmiljena dobrota, kajti Bog je ljubezen, kot nam zatrjuje
apostol Janez v svojem prvem pismu, katerega odlomek je drugo berilo današnje
maše.
Če smo pravi Jezusovi učenci, se moramo veseliti, da Bog ravna na temelju dobrote
in ljubezni, ne pa biti slabe volje, ko vidimo, da milost vere prejemajo tudi taki, ki so
bili doslej do Cerkve brezbrižni ali celo sovražni. Tako mišljenje in govorjenje »dobrih
kristjanov« razodevata veliko ozkosrčnost, pomanjkanje ljubezni, ki je razpoznavni
znak pravih Jezusovih učencev. Vsi vemo, da se je Judovskim velikim duhovnikom
in pismoukom, ki so se imeli za pravične, Učitelj iz Nazareta smrtno zameril, ko jim je
dejal, da bodo cestninarji in vlačuge šli v Božje kraljestvo pred njimi.
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.

Bolniški duhovnik – redni obiski v bolnici: g. BORIS MILAVEC: 051/489-408
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