
 

OD 01. DO 08. JANUARJA 2023  (01 - 2023) 

NED. 
N. LETO 

MARIJA–B. MATI 

01.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za družino Kerševan, Gradišče 63 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Bazilij, Gregor 18h  cerkev V dober namen (LP – Dom) 
TOR. sv. Genovefa 18h  cerkev  Za duše v vicah (nabiralnik) 
SRD. sv. Angela 18h  cerkev Za duše v vicah (nabiralnik) 
ČET. sv. Janez Nep. 18h  cerkev   +Zorko Merljak, Martinuči 5/A (30.d) 
PET. G. razglašenje 18h  cerkev  +Ana in Milan Faletič 
SOB. sv. Valentin 18h  cerkev  +Zmago Vuga, R.Podkraj 56 (30.d) 

NED. 
 

JEZUSOV KRST 

08.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +Kerševan in Bajec, Gradišče 18/A 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Martinuči 

- SREČANJA: - verouk reden za vse skupine, razen v ponedeljek 
- Dom MEDIC HOTEL: na 1. torek v mesecu Bogoslužje BB, obhajilo, ob 10,30. 

- DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA: - Po dveh letih premora 

želimo obnoviti tečaj – srečanja 'Delavnice molitve in življenja'. 
Pričel se bo v župnijski dvorani v Renčah, v četrtek, 12. januarja ob 
19. uri. Vodila ga bo ga Davorina Šuligoj Prinčič iz Kanala. Tečaj traja 
15 srečanj, enkrat na teden. To je nova oblika evangelizacije, za 
katero je značilno, da je zelo živa in goji izrazito pozitiven pogled na življenje. V cerkvi 
je na razpolago informativna zgibanka. Lepo vabljeni na prvo srečanje: 12. januarja.  

- Adventna in Trikraljevska akcija (otroci za misijone): otroke prosim, da 
prinesejo svoj dar v jaslice. 
- Prvi petek: dopoldne obisk - obhajilo bolnih in starejših na domu. 
 

- RAZMISLEK OB NOVEM LETU: Nov korak – v katero smer?  
   Živimo v družbi, ki jo, kot večkrat poudarja papež Frančišek, označujejo nešteta 
protislovja. Živimo v razkošnih hišah in stanovanjih, a z vedno manj topline doma in 
družine. Polni smo ambicioznih projektov, a z malo časa drug za drugega. Veliko časa in 
sredstev vlagamo v zabave, a v srcih doživljamo vedno večjo praznino. Ta naš svet ponuja 
na prvi pogled veliko užitkov, pa tako malo ljubezni; veliko svobode, a malo 
samostojnosti. Vedno več je med nami ljudi, ki so osamljeni, spet drugi se zapirajo vase 
in namesto živega Boga častijo denar in imetje. 
   Začnimo novo leto 2023 s prošnjo, da bi bil Gospod z nami na naši poti! Okrepljeni z 
Božjim dotikom bomo lahko bolj in bolj ljudje, ki v ta svet prinašamo dobroto, mir, 
solidarnost in spoštovanje dostojanstva vsakega človeka.        
        nadškof Alojzij Cvikel 

 
 GOSPODOVO RAZGLAŠENJE   (06.01.2023)    

 
O PRAZNIKU SVETIH TREH KRALJEV  Mt 2,1–12 

 

   Danes praznujemo praznik Gospodovega 
razglašenja. Grško ime zanj je epifania, pomeni pa 
razodetje Kristusovega mesijanskega veličastva. 
Modri so otroka, h kateremu jih je pripeljala 
nenavadna zvezda, priznali za mesijanskega kralja 
in ga »razglasili« med svojimi rojaki. 
   Vzhodne krščanske Cerkve praznujejo 6. januarja 
praznik bogojavljenja Gospoda Boga in našega 

Odrešenika Jezusa Kristusa kot enega največji praznikov že od najstarejše dobe. 
Posvečen je Jezusovem krstu v Jordanu, kjer se je razodelo njegovo božanstvo. Pri 
nas in po vseh deželah sveta, kjer so evangeljsko oznanilo sprejeli iz Rima, pa se 
današnji praznik v ljudskem govoru ne imenuje Razglašenje Gospodovo, ampak 
praznik Svetih treh kraljev. Izraza »razglašenje« in trije kralji« si nista nasprotna, temveč 
se med seboj dopolnjujeta. Modri, o katerih piše na začetku drugega poglavja 
Matejevega evangelija, so že v prvi Cerkvi veljali za »prvence poganskega sveta«: v 
njih so bili na nek način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. 
   Evangeljsko pripoved, ki se bere leto za letom pri praznični maši, je legenda dopolnila 
in pesniško olepšala. Modri so detetu darovali tri darove: zlato kot velikemu kralju, 
kadilo kot pravemu Bogu in miro kot umrljivemu človeku, zato je ljudska domišljija dala 
vsak dar roke enemu. Zgodaj je določila tudi njih imena, ki so se v teku časov 
spreminjala do sedanjih oblik: Gašper, Miha (Melhior), Boltežar (Baltazar). Vsebino 
številnih legend povzema naš narodopisec dr. Niko Kuret takole: »Srednji vek je na 
svoj način spletel okoli domnevnih svetih treh kraljev še vrsto drugih domišljijskih 
podrobnosti. Melhior naj bi bil najstarejši, sivolas – Gašper mladenič dvajsetih let, 
Boltežar pa mož; tako naj bi bili simbolično predstavljali tri človekove starostne dobe. 
Sveti trije kralji predstavljajo tudi: Melhior Evropejce, Gašper Azijce, Boltežar pa Etiopce 
– črnce … Vsa ta dediščina srednjeveške pobožne domišljije se je skozi stoletja 
ohranila v naš čas.« Vsekakor pa je najpomembnejše sporočilo, ki ga sam praznik 
prinaša    Po: S. Čuk, Svetnik za vsak dan I. 

 

  

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.  
 
 


