
 

OD 13. DO 20. NOVEMBRA 2022  (45 - 2022) 

NED. 
 

33. nedelja 
13.11. 2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +svojce iz družine Kovačič 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Lovrenc 1830  cerkev  Za +starše Mozetič, Pahor, Moh. 9 
TOR. sv. Albert 1830  cerkev  +Karla Pregelj, Žigoni 19 

SRD. sv. Marjeta 1830 cerkev +g. Anton Gleščič, (osmina) 
ČET. sv. Elizabeta 1830  cerkev  Po namenu Žup. karitas 
PET. sv. Roman 1830  cerkev  Za pokojne Humar, Merljaki 6/A 
SOB. sv. Neža 1830  cerkev  Za pokojne Arčon, Trg 16 

NED. 
 

KRISTUS KRALJ 

20.11. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Po namenu (PL) 
Za žive in pokojne župljane 

- Skrb za cerkev: Mohorini 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.  
- Verouk: reden za vse skupine 
- Ponudba knjig v župnišču: sodelavke Karitas pripravljajo knjige iz 
zapuščine, ki se nahaja na podstrešju. Pridite, poglejte, vzemite.  
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
- Češčenje ob križu SDM v Šempetru: v soboto, 12. 11., ob 19. uri 
- Češčenje ob križu SDM na Gradu: v nedeljo, 13. 11. ob 17. uri 

ADVENTNA PREDAVANJA V ŠEMPETRU OB PETKIH: 
1. dr. Gabrijel Kavčič: Teorija spola, 2.12. ob 19.00 
2. zakonski par o spolnosti, 9.12. ob 19.00 
3. g. Marko Rijavec, 16.12. ob 19.00 

 

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA JE DAN ČEŠČENJA RT 
Spored: od 11. do 12. možje in fantje; od 13,30 do 14,30 žene in dekleta; 

od 14,30 do 15 otroci; ob 15 litanije in blagoslov. PRIDITE, MOLIMO! 

V premislek: Katerim pogojem je potrebno zadostiti za vredno 
prejemanje sv. obhajila? K sv. obhajilu pristopamo s čistim srcem - brez 
velikega greha. Verniki naj imajo urejen zakon, redno obiskujejo 
nedeljsko mašo in maše zapovedanih praznikov. Pomembno je, da 
nimajo medsebojnih sporov in zamer. Tistim, ki redno prejemajo sv. 
obhajilo, je priporočena mesečna spoved. 
 

33. NAVADNA NEDELJA   (13.11.)    
 

BODITE STANOVITNI   Lk 21,5–19 

 

   Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. 
Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna stanovitnost, pri 
čem moramo vztrajati? O neki stanovitnosti je 
govoril tudi evangelij prejšnje nedelje, če se še 
spomnimo. Saduceji so bili izredno vztrajni pri 
vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je imelo 
za ženo kar sedem bratov. Je to takšna 
stanovitnost, ki nam zagotavlja življenje? 

    O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob našem koncu. 
Jezus pravi, da bodo nad nas dvigali roke, nas preganjali, izročali v shodnice in ječe ... 
Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej premišljevali, kako 
bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost. Če skušamo sestaviti sliko 
iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi: Prava vera se mora odražati 
v stanovitnosti in samo stanovitnost bo nagrajena z večnim življenjem. 
   Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do konca, v čem 
je bil kot vzor vernika do konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt, takšno 
življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem vztraja, kaj je njegova 
stanovitnost.  
   »Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v 
ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali česa podobnega. 
Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke izročam svojo dušo,« nato reče Jezus 
na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je edino, kar ostane, le njegova 
duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje 
dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče. In Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil Njegov 
ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju samega 
sebe kot Božjega sina. In nato čisto na koncu: »Dopolnjeno je!« Jezus je vztrajal do 
konca. Stanoviten je bil do konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem zgledu 
bodimo stanovitni tudi mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam obljublja današnji 
evangelij. 

 

    

     

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 g. BORIS 
KRETIČ: 069/985-790.  


