
 

OD 18. DO 25.12. 2022  (50 - 2022) 

NED. 
KVAT. 

4. ADVENTNA NED. 

18.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za duše v vicah 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Urban 18h  cerkev  +Zorko Merljak, Martinuči 5/A (8.d.) 
TOR. sv. Dominik 18h  cerkev  Za +starše Kralj, Križ pri Trstu 

SRD. sv. Peter Kanizij 18h  cerkev V zahvalo, Martinuči 28/A 
ČET. sv. Frančiška 18h  cerkev   +Vojko in starši Černe, Mohorini 33 
PET. sv. Janez Kancij 18h  cerkev  +Marinka Mozetič, Lukežiči 33/A 
SOB. sv. Adam in Eva 

SVETI VEČER 
20h Gradišče 

24h  cerkev  
+Urban Kobal, Oševljek 3/C 
+g. Anton Melinc 

NED. 
BOŽIČ 

GOSP. ROJSTVO 

25.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Po namenu 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Arčoni 

- SREČANJA: - verouk (spoved): reden za vse skupine 
- Polnočnica v Renčah: pred mašo bo 'božičnica',  prinos (prihod) Deteta 
Jezuška v štalico, blagoslov jaslic, slovesna maša.  
- Zahvala: ob pogrebu +Zorka Merljak ste za cerkev darovali 210 €. Bog 
živim povrni s blagoslovom, pokojnim pa s popolnim odpuščanjem! 
- Božično darovanje (ofer) kot je v tradiciji za župnika bo pri božičnih 
prazničnih mašah. Veselim se priložnosti, da si takrat tudi osebno 
voščimo. 
 
- LUČ MIRU IZ BETLEHEMA:  (v Renčah in na Gradišču jo bomo sprejeli 18.12.) 
Geslo in poslanica: Vstani in sveti! 

Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, nesreče, 
osamljenost… Kaj pa ti? Se bojiš? Živiš, kakor da se nič ni 
zgodilo? Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj vse se dogaja 
in se nam zdi, da ne moremo nič. Pa vendar je že iskra 
dovolj, da vname ogenj, in kaplja dovolj, da ga pogasi. 
Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno za temo v svetu. Ni 
ti treba spremeniti vsega, naredi eno dobro delo, pospravi 
sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto predse. Ko boš 
premaknil sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v tebi 
zasije Luč. Vstani in sveti. 

 

 

4. ADVENTNA NEDELJA  - KVATRNA   (18.12.2022)    
 

OTROK NI OČETOVA LAST   Mt 1,18–24 

 

   Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo gleda z očmi 
moškega, očeta. Za rojstvo otroka sta namreč vedno 
potrebna oba, oče in mati. Jožef je zaročen z Marijo. Ona 
pričakuje otroka. Ker otrok ni njegov, Jožef premišljuje, kako 
naj v tej situaciji ravna. Po judovski postavi žensko zaradi 
izvenzakonske nosečnosti kaznujejo s kamnanjem. Vendar 
Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da bi jo kamnali. 
Živeti želi pravično, to pomeni po judovski postavi, vendar ne 
tako, da bi mu bil zakon nad vsem. Pravičen želi biti tudi do 

Marije. Tako v svojem razmišljanju sklene, da se bo skrivaj ločil od nje. V središče 
tega zelo človeškega razmišljanja poseže Gospodov angel, ki se Jožefu prikaže v 
sanjah in mu pojasni to, česar ta s svojim razumom ne more doumeti.  
   »Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega 
Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« 
(Mt 1,20–21). Otrok navsezadnje ni njegov. Od Svetega Duha je. Božji otrok je. 
Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je otroku dati ime. Z imenom otroku 
izroča načrt, ki je nad njegovim življenjem. Oče otroka oblikuje. Z imenom in 
načinom, kako otroka nagovarja, iz otroka izvablja to, kar je vanj položil Bog. 
Jezusovo rojstvo izpolni obljubo preroka Izaija: »Glej, devica bo spočela in rodila 
sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). 
V Jezusu bo Bog sam pri nas in z nami. Nikoli več ne bomo sami. Edinstveno, ki ga 
je Bog ustvaril v Jezusovem rojstvu, saj je Bog sam postal človek, osvetljuje tudi 
naše življenje. Pri rojstvu otroka ne gre nikoli le za človeško delovanje, pač pa 
vedno tudi za Božje darilo. Bog vsakemu otroku obljublja, da bo z njim. Tako nam 
Bog po otroku kaže delček svoje ljubezni in je v otroku tudi sam navzoč pri nas.

 Po: A. Grün 
     

 

  

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.  
 
 


