
 

OD 16. DO 23. OKTOBRA 2022  (41 - 2022) 

NED. 
 

29. nedelja 
16.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V zahvalo ob 30. obletnici poroke 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Ignacij 19h  cerkev  Za družino Kobal, Lukežiči 32 

TOR. sv. Luka 19h  cerkev     V čast Sv. Duhu  (MP) 
SRD. sv. Pavel 19h  cerkev +Ivan in Frančiška Pregelj, Moh. 29/B 
ČET. sv. Rozalina 19h  cerkev   Po namenu 
PET. sv. Uršula 19h  cerkev  Za pokojne, Trg 52 
SOB. sv. J. Pavel II. 19h  cerkev   V zahvalo MB, Martinuči 28/B 

NED. 
 

30. nedelja 
23.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Po namenu: za domovino 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Žigoni 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.  
- Adventna predavanja bodo v Šempetru, tri zaporedne petke: 2., 9. in 
16. decembra  
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
- ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO: v nedeljo, 23. oktobra, 
popoldne. Ne bo organiziranega prevoza. Priključili se bomo vernikom 
pri sveti maši ob 16. uri. Romanje je tudi priložnost za spoved pred 
praznikom Vseh svetih, ko Cerkev naklanja pokojnim popolni odpustek.  
- Prosim za NAROČILO SVETIH MAŠ. V teh Oznanilih so zadnji naročeni 
nameni, zato prosim  maše že za naslednje Oznanilo.  
 
- PRIPRAVA NA ZAKON – PREKO SPLETA: 
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 4. do 6. 
novembra 2022.  Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu 
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu.  
 
- ROMANJE KRIŽA SDM (svetovnega dneva mladih): Križ SDM bo 
gostoval 11.11. v Dornberku, 12.11. v Šempetru in 13.11. na Gradu. Na 
teh treh krajih se pripravi češčenje, molitev.  
- DOBRODELNA PRIREDITEV – GORIŠKA DLAN: v Novi Gorici, v nedeljo 
16. oktobra ob 17. uri.   
 

29. NEDELJA MED LETOM   (16.10.2022) 
 

ZAOSTRENO VPRAŠANJE  Lk 18,1–8 

 

   Današnji evangelij pred nas prinaša misel: 
»Če že brezvestni sodnik pomaga do pravice 
nepoznani vdovi, čeprav samo zato, da se reši 
njenega nadlegovanja – kako bo šele Bog 
pomagal svojim izvoljenim, ki v stiskah in 
nadlogah k njemu kličejo.« 
   Tu se naše misli ustavijo. Izkušnja ne samo da 

ne potrjuje Jezusove obljube, temveč jo – tako se vsaj zdi – krepko pobija. V Stari 
zavezi zasledimo nemalo primerov, ko nemočni in stiskani človek kliče k Bogu, 
naj se zbudi in mu pomaga, a se Bog ne zbudi in ne pomaga. 
   Koliko bolnih danes kliče k Bogu, da bi jih rešil dušnega in telesnega trpljenja. 
Koliko staršev kliče k Bogu, naj njihove otroke odvrne s krive poti. Koliko nas je, 
ki že leto in dan kličemo k Bogu, naj že vendar zaustavi morijo vojn. Koliko škofov, 
duhovnikov in redovnikov dan in noč kliče k Bogu, naj obudi nove duhovne 
poklice … A se Bog dela gluhega, naših klicev kakor da ne sliši. Pušča nas čakati 
in kdo ve, kako dolgo nas bo še puščal. Vprašanje je še bolj zaostreno, ko jezus 
obljublja, da Bog z uslišanjem ne bo odlašal, temveč bo hitro pomagal. Kje je ta 
»hitro«? 
   V veri in zaupanju tistih, ki vztrajno – noč in dan – prosijo. Tudi če s telesnimi 
očmi uslišanja ne vidijo, ga vidijo z očmi vere. Prepričani so, da Bog vse vidi in 
vse vodi, da je vse v načrtih njegove ljubezni, da jim z vsem, kar se dogaja, želi 
nekaj povedati, da bo na koncu vse obrnil v dobro. 
   Kaj pa, če te vere ne bi imeli? Znašli bi se v deželi nevere. V tej deželi ni nikogar, 
ki bi ljudi očetovsko ljubil, ki bi slišal njihove klice, videl njihovo stisko, v nadlogah 
pomagal, hudo obračal v dobro. V tej deželi vlada le hladna in brezosebna usoda, 
ki se z ljudmi poigrava brez smisla, brez cilja in brez srca. 
Zares, zaostreno vprašanje. 

   Po: Beseda da Besedo 

 

    

 
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 

ali boris.milavec@wanadoo.fr;   za izredne – nujne obiske pokličite g.  

BORISA KRETIČA: 069/985-790.  

 


