
 

OD 11. DO 18.12. 2022  (49 - 2022) 

NED. 
 

3. ADVENTNA NED. 

11.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +Fermo 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Pij Ludvik 18h  cerkev  +Zmago Vuga, R. Podkraj 56 (8.d) 
TOR. sv. Lucija 18h  cerkev  Za +starše Volk, Vodopivec, Luk.31 

SRD. sv. Janez od Kr. 18h  cerkev +Miro Drožina 
ČET.  Drinske muč. 18h  cerkev   V dober namen, Lukežiči 34 
PET. sv. Adelajda 18h  cerkev  +Ivan Stepančič, Merljaki 31 
SOB. sv. Janez Matha 18h  cerkev   +Franko Arčon, Arčoni 20 (1.oblet.) 

NED. 
KVAT. 

4. ADVENTNA NED. 

18.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za duše v vicah 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Žigoni 

- SREČANJA: - verouk: reden za vse skupine 
- Dom na Gradišču: Maša in obhajilo bolnih v torek ob 10. uri 

- ADVENTNI VEČERI - Konkatedrala Kristusa Odrešenika NG 

1. V sredo, 14. decembra 2022, ob 20h:  Fatimska skrivnost 
O Marijinih prikazovanjih in sporočilih v Fatimi (13. maj 1917 – 13. oktober 
1917), o pomenu posvetitve Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, o vprašanjih 
glede tretjega dela fatimske skrivnosti in o fatimski pobožnosti na Vejni, nam 
bo spregovoril p. Lorenzo Pardi, član skupnosti Služabniki Marijinega 
Brezmadežnega Srca (Servi del Cuore Immacolato di Maria).  
Lepo vabljeni! 

2. Vabljeni na adventni slavilni večer, ki bo 12. decembra 2022,  
ob 19.30 (po sveti maši) v konkatedrali v Novi Gorici. 
Društvo katoliških pedagogov, območna skupnost Goriške 
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
 
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: Prične se v petek, 16. decembra. Namen 
devetdnevnice je, da v sebi obudimo pričakovanje Jezusovega prihoda. Jezus 
sam je svoje učence opomnil, da so mnogi rodovi od Abrahama dalje željno 
pričakovali dan, ko bo prišel On – Odrešenik, pa jim to ni bilo dano. Naj nas 
prevzame lepota božične devetdnevnice in pustimo, da nas nagovori Božja 
beseda. Tako bomo v veselem pričakovanju in z dobro sveto spovedjo lahko v 
polnosti obhajali božične praznike. 
 

3. ADVENTNA NEDELJA    (11.12.2022)    
 

SLEPI SPREGLEDUJEJO   Mt 11,2–11 

 

   Ustavimo se danes pri drobnem izseku, dejstvu, ki nam ga 
v evangeljskem odlomku približa Matej, ki pravi, da Jezus 
naroča, naj Janezu sporočijo, da ob njem »slepi 
spregledujejo«. Slepota je bila nekoč in je tudi danes prisotna. 
   Slepa sta novoporočenca, ki pričakujeta, da se bo dalo v 
zakonu sladko živeti samo od lepote, mladosti, telesne 
ljubezni, zdravja in zaslužka. 

   Slepi so starši, ki mislijo, da je mogoče otroka osrečiti in pripraviti za življenje s 
kopičenjem igrač in zadovoljevanjem njegovih želja in željic. 
   Slepi so vsi, ki upajo, da bodo uspešno gospodarili in poslovali z nepokritimi 
menicami, s prejemanjem plač, ki niso zaslužene, z obilnim jemanjem tam, kamor so 
malo vložili. 
   Slepi smo vsi, ko se pritožujemo nad onesnaženim okoljem, a sami iz dneva v dan 
na različne načine zastrupljamo sebe, druge, zrak, zemljo, vodo … 
   Slepi smo, ko očitamo državnim in verskim poglavarjem, zakaj ne naredijo več za 
mir, če pri tem sami živimo z nemirom v srcu, z neslogo v družini, v prepiru z okolico. 
   Znak slepote je verovati, da nam bo na svetu samo zato in takrat lepše, ko bomo 
imeli več strokovnjakov in učenjakov ter več strojev, računalnikov, robotov in sploh 
snovnih dobrin. 
   Slepi smo kristjani, ko mislimo, da je Bogu všečno naše obhajanje božiča ob polni 
mizi, pri topli peči in v prijetni družbi, če nismo nobenemu potrebnemu pomagali pogrniti 
njegove mize, nobenemu premraženemu zakurili peči in nobenemu osamljenemu 
stisnili roke. 
   Kdo ve, če nismo slepi tudi mi, ki pridigamo evangelij. Oznanjamo ga ubogim, a so 
naša bivališča, naša jedila, naša oblačila preveč podobna kraljevskim in premalo tistim, 
ki jih je nosil Janez Krstnik. Vsekakor se zavedam, da med te slepce spadam tudi sam. 
Pomagajmo (še posebej v tem adventnem času) drug drugemu odpirati oči.   

Po: p. F. Cerar 

    

 

  

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 kaplan v Šempetru je postal g. PETER FON: 064/137-577.  
Ob ponedeljkih in torkih pa je še naprej na razpolago tudi g. BORIS 
KRETIČ: 069/985-790.  
 
 
 
 


