
 

 

OD 17. DO 24. JULIJA 2022  (28 - 2022) 

NED. 
 

16. nedelja 
17.07.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  

Za +starše Kobal in Rakovšček, Oš.3/C 

Za župljane 

PON. sv. Simon 1930 cerkev                                      // ni maše // 
TOR. sv. Makrina 1930cerkev      // ni maše // 
SRD. sv. Apolinarij 1930 cerkev  // ni maše // 
ČET. sv. Lovrenc 1930 cerkev   +Vojko Černe, Mohorini 33 (30. dan) 
PET. sv. Marija 1930 cerkev  Za +Pregelj, Gradišče 61 
SOB. sv. Brigita 1930 cerkev  Za zdravje novorojenčka Jerneja (DP) 

NED. 
 

17. nedelja 
24.07.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  

Za +starše Kobal, Rakovšček, Oš. 3/C 

Za župljane 

- Skrb za cerkev: Martinuči 
KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA, 24. julij 2022: po maši blagoslov vozil 

Naš dar Boga  slavi, za vse prevožene poti! 
   God sv. Krištofa letos pade na nedeljo, 24. julija 2022, 
in v Sloveniji bomo tradicionalno obhajali Krištofovo 
nedeljo, posvečeno voznikom, blagoslovu vozil, prošnji 
za srečno vožnjo in zbiranju sredstev v okviru misijonske 
vozniške akcije MIVA. 
   Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse 
prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v 

vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, 
ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, 
do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil 
gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer .  
   Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja nas vsako leto 
v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na 
priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, 
pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Da 
lahko misijonarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, potrebujejo prevozna 
sredstva. Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so zelo oddaljeni od središč. Dobro 
vozilo jim omogoča, da lahko prevažajo v te kraje hrano, gradbeni material, učitelje, 
katehiste in otroke, predvsem pa bolnike in tako rešujejo življenja.  

- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 
24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08.  Info: http://pot.rkc.si Lepo vabljeni! 

 

16. NEDELJA MED LETOM  (17.07.2022) 
 

JE V MENI VEČ MARTE ALI MARIJE?    Lk 10,38–42 

 

   Zanimiva je Jezusova neposredna, 
spontana reakcija, ko Marto opozori, da jo 
skrbi in vznemirja toliko stvari, v resnici pa je 
potrebno le eno: sesti in poslušati Božjo 
besedo, besedo resnice. Če se poglobimo v 
odlomek o obisku pri Marti in Mariji, pridemo 
do zanimivih življenjskih ugotovitev. Marta je 

v vsakem izmed nas: delo, obveznosti, skrbi, odgovornost, vse to pustimo, da 
obvladuje naše življenje, da je prizorišče našega vsakdanjika. Po eni strani to tudi 
mora biti, da življenje urejeno teče naprej. Vendar včasih to preide v obsedenost 
in postane celo vir konfliktov. Tudi druge želimo videti in doživljati take, kot smo 
mi sami. Kaj ni želela prav to ta naša Marta? Želela je, da bi Marija, njena sestra, 
bila druga Marta, tako zavzeta, tako skrbna, tako učinkovita, kot je bila ona. Če 
bi ji Jezus dal prav, to ne bi bila več zanimiva, polna in harmonična hiša, ampak 
bi se ji lahko reklo hiša dveh Mart. Jezus pa je želel, da ostane hiša Marte in 
Marije. 
   Ni naključno, da v svojem odgovoru Jezus dvakrat ponovi ime: »Marta, Marta 
...«, kar pomeni, poglej se, Marta, kaj te vodi pri tvojem delu: skrb, vznemirjenost, 
da bo vse dobro šlo, organizacija, zunanji red, pravila, ki si jih ljudje postavljamo, 
da enostavno funkcioniramo. V ospredje dajemo svojo družbeno in socialno 
vlogo, pozabljamo pa nase, na tisto, kar nam je zares potrebno. Ali ni s tem Jezus 
razkrinkal skritih vzvodov ljubosumja, nevoščljivosti, globoko zasidrane težnje, da 
druge prilagajamo sebi in jih spreminjamo po svojih željah in predstavah? Marta 
naj bi Marijo pustila tako, kakršna je bila. In taka, kakršna je bila, je prišla do 
resnice, do odkritja tistega, kar oživlja, do Učiteljevih besed, ki dajejo življenje. 
Dopustimo, da Marija zaživi tudi v nas! 
   Poglabljanje  in služenje – to je naša pot skozi življenje. Vsak naj pomisli: Koliko 
časa na dan namenim premišljevanju – poglabljanju Jezusove skrivnosti?  

   Po: E. Mozetič 

 
 
Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je najla 

žje 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.  
 
 
 


