
 

OD 15. DO 22. JANUARJA 2023  (03 - 2023) 

NED. 
 

2. N. MED L. 

15.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Franc Cotič, Oševljek  
Za žive in pokojne župljane 

PON. sv. Berard 18h  cerkev +Kristina Krpan, Žigoni 75 
TOR. sv. Anton (Zvonko) 18h  cerkev  Za +Trojar in Lisjak, Tureli 17 

SRD. sv. Marjeta 18h  cerkev Po namenu  iz Svete Gore 
ČET. sv. Friderik B. 18h  cerkev   Po namenu  iz Svete Gore 
PET. sv. Boštjan 18h  cerkev  +Olga in Ivan Vuga, Mohorini 29/B 
SOB. sv. Neža (Janja) 18h  cerkev  Po namenu  iz Svete Gore 

NED. 
 

3. N. MED L. 

22.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Frančiška Kerševan, G. 86 (8. dan) 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Mohorini 

- SREČANJA: - verouk reden za vse skupine  
- 2. nedelja med letom (15. jan.) je NEDELJA VERSKEGA TISKA. Ljudska 
modrost pravi: 'povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si!' 
 
- TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV (od 18. do 25. januarja:  

Letošnjo temo je izbrala in gradivo 
pripravila skupina kristjanov v ZDA, ki so 
povezani v Svet cerkva v Minnesoti. Zvezna 
država Minnesota je bila dolga leta 
prizorišče krivičnega rasnega razlikovanja 
na ameriških tleh. Tu je prišlo do največje 
množične usmrtitve v zgodovini ZDA na dan 
božiča 1862, ko so v Mankato obesili 38 

članov domorodskega plemena Dakota. V zadnjem času pa je ves svet pretresel 
umor 25. maja 2020, ko je policist zadušil  46 letnega Afroameričana. Dogodek 
je povezal ljudi po vsem svetu v skupnem ogorčenju. Zgodovina cerkva v ZDA je 
povezana z raznimi konflikti, ki so bili vzrok cerkvenih delitev. Zato je rasizem 
eden izmed zidov, ki ga je potrebno premagati znotraj človeške družine. Zato 
dobiva molitev za edinost kristjanov vedno večji pomen. Obvezuje nas, da v 
sebi premagamo vse, kar nas deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi in 
zato deležni enakega dostojanstva. 
Vsak večer bomo pri maši premišljevali pomembna sporočila in molili za 
bratsko sočutje in edinost. 
 

2. NEDELJA MED LETOM   (15.01.2023)    
 

JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA GREH SVETA  Jn 1,29-34 

 

   V današnji Božji besedi se večkrat pojavlja »Jagnje 
Božje«. Naziv »Jagnje Božje« nam pojasni že Stara zaveza. 
Izraelcem v Egiptu je bilo jagnje in njegova kri na vratih 
rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako Boga prosili za 
odpuščanje grehov prav z darovanjem jagnjeta. Prerok Izaija 
napove trpečega služabnika, ki bo žrtvovan kot jagnje, in tudi 
Janez Krstnik nam predstavi Jezusa samega kot »Jagnje 
Božje, ki odvzema greh sveta«. 
   Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je današnjemu človeku 

beseda greh. Mnogi rajši rečejo »napaka, slabost, okoliščine, dednost« … Vse to 
izraža nekaj nepravilnega, toda odriva osebno odgovornost, medtem ko greh zajame 
prav to.   
   Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: vojne, vse oblike nasilja, velik del svetovne 
populacije je brez osnovnih pravic, plača številnih delavcev je prenizka za prehrano 
družine in pokrivanje življenjskih stroškov, klimatske spremembe uničujejo planet ... 
Temu seznamu lahko nenazadnje dodamo še razdeljenost krščanstva. Vse to je 
»greh sveta«. 
   Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar pobije akterje tega zla. To pomeni pregnati 
nasilje s še večjim nasiljem. To ni rešitev! To je udeležba pri »grehu sveta«, grehu, ki 
je združenje grehov posameznikov. 
   Jezus prihaja v ta naš svet in postane »daritveno jagnje« za uničenje greha sveta. 
On osvobaja vsako osebo posebej tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne rešuje 
le osebe, temveč reši skupnost. Da to lahko stori, je potrebno, da posameznik začne 
gledati na greh in grešnike kakor Jezus. Na ta način lahko vsakdo izmed nas postane 
sodelavec pri odvzemanju greha sveta. Da bi pa to človek lažje dosegel, je prav, da 
svojo moč črpa v Jezusovi daritvi. Kot Jagnje Božje se nam namreč Jezus vsak dan 
znova daruje pri sveti maši. Ko vstopa v naše srce, nam daje moč, da se lažje 
spopadamo z grehi tega sveta. 
 
 
 
  

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.  
 
 


