
 

OD 20. DO 27. NOVEMBRA 2022  (46 - 2022) 

NED. 
 

KRISTUS KRALJ 

20.11. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Po namenu (PL) 
Za žive in pokojne župljane 

PON. Darovanje DM 1830  cerkev  V zahvalo za 45 let, Trg 83 
TOR. sv. Cecilija 1830  cerkev  Za pok. pevce in organiste 

SRD. sv. Klemen 1830 cerkev Za +Batistič – Eleršič, Merljaki 17 
ČET. sv. Krizogon 1830  cerkev  Po namenu, R. Podkraj 56 
PET. sv. Katarina 1830  cerkev  Za +Špacapan in Škabar, Mohorini 30 
SOB. sv. Leonard 1830  cerkev  V zahvalo, Martinuči 18 

NED. 
 

1. ADVENTNA N. 

27.11. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za družino Zidarič 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Mohorini 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši molitveno - pogovorna skupina.  
- Verouk: reden za vse skupine 
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
 

ADVENT - ČAS PRIČAKOVANJA GOSPODOVEGA PRIHODA 
Sveto pismo in bogoslužna besedila nas opozarjajo, naj Gospoda 
pričakujemo budni: z molitvijo in dobrimi deli. Kristus je tudi Luč našega 
življenja. Na to nas spomnijo tudi adventni venčki. V tem tednu jih 
izdelamo in v nedeljo jih bomo pred mašo blagoslovili. Ob njih se bomo  
zbirali k molitvi in pogovoru.  
Prva adventa nedelja je tudi nedelja Karitas; spomni nas na 
dobrodelnost, ki jo pričakuje Gospod. V ta namen bo v cerkvi nabiralnik 
in škatla za vaše darove: hrano, čistila, denar… Otroke bodo nagovarjali 
tudi lepi sestavki v Adventnem koledarju z akcijo 'Otroci za otroke'. Tako 
bodo otroci darovali za otroke v misijonih. Vsak dar je dragocen, še 
posebej dar otrok.  
  

ADVENTNA PREDAVANJA V ŠEMPETRU OB PETKIH: 
1. dr. Gabrijel Kavčič: Teorija spola, 2.12. ob 19.00 
2. zakonski par o spolnosti, 9.12. ob 19.00 
3. g. Marko Rijavec, 16.12. ob 19.00 

 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA   (20.11.)    
 

JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE    Lk 23,35–43 

 

    Evangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo in gledalo' 
(Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, nihče se ni približal. 
Ljudstvo od daleč gleda, kaj se dogaja. Isto 
ljudstvo se je zaradi lastnih potreb gnetlo okoli 
Jezusa, zdaj pa je do njega na razdalji. Zaradi 
različnih okoliščin življenja ali zaradi naših 
neuresničenih pričakovanj imamo tudi mi 

skušnjavo, da zavzamemo razdaljo do Jezusovega kraljevanja, da ne sprejmemo čisto 
do konca pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki nadležno vznemirja naš jaz 
   Zatem je druga skupina, v kateri so različne osebnosti: poglavarji ljudstva, vojaki in 
hudodelec. Vsi ti se Jezusu posmehujejo. Na enak način ga izzivajo: 'Reši samega 
sebe!' Ta skušnjava je hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj skušajo Jezusa, kakor ga 
je skušal na začetku hudič, da bi se odpovedal kraljevanju na Božji način in bi to počel 
z logiko tega sveta: 'Stopi s križa in porazi sovražnike!' Če je Bog, naj pokaže moč in 
superiornost! Ta skušnjava je direkten napad na ljubezen: 'Reši sebe'; torej ne druge, 
temveč sebe. Prevlada torej jaz z vso svojo močjo, s svojo slavo, s svojim uspehom. 
Ta skušnjava, prva in zadnja v evangeliju, je najhujša. A Jezus ne govori in ne 
odreagira, ne brani se, ne skuša prepričati, ne zagovarja svojega kraljevanja. Še naprej 

ljubi, odpušča, preizkušnjo živi po Očetovi volji, z gotovostjo, da bo ljubezen 
obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo dostojanstvo, smo poklicani 
bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na Križanega, da mu 
postanemo vedno bolj zvesti.  
   V evangeliju pa se pojavi še ena osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je hudodelec, ki 
ga prosi, da se ga spomni v svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v njegovo kraljestvo. 
Ni se zaprl vase, temveč se je s svojo prtljago, s svojimi grehi, s svojim gorjem, obrnil 
na Jezusa. Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, spomni. Pripravljen je popolnoma 
in za vedno izbrisati greh, saj si njegov spomin ne zapomni storjenega zla in mu niso 
vedno pred očmi prizadejane mu žalitve, kot velja za naš spomin. Bog nima spomina 
za greh, temveč za nas. Po: E. Mozetič 

 

  

     

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 g. BORIS 
KRETIČ: 069/985-790.  


