
 

OD 21. DO 28. AVGUSTA 2022  (33 - 2022) 

NED. 
 

21. nedelja 
21.08.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V čast Sv. Duhu, Gradišče 18/A 

Za žive in pokojne župljane 
PON. DM Kraljica 1930  cerkev  V zahvalo MB, Martinuči 
TOR. sv. Roza 1930cerkev      +Roza Merljak 
SRD. sv. Jernej 1930 cerkev  V čast Svetogorski MB, Trg 65 
ČET. sv. Ludvik 1930 cerkev   +Darja in Bogdan, sorodnica 
PET. sv. Ivana B. 1930 cerkev  +Ciril Rejc, Oševljek 19/A 
SOB. sv. Monika 1930 cerkev  +Anton Pregelj 

NED. 
 

22. nedelja 
28.08.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V čast MB na Gradišču (H) 
Za žive in pokojne župljane 

- Skrb za cerkev: Žigoni 
- ROMANJE ČLANOV ŽRV NA BREZJE bo na angelsko nedeljo, 4. septembra. Ob 
15. uri bo molitev za nove duhovne poklice in ob 16. uri sveta maša, ki jo bo 
daroval provinciala p. Marjan Čuden OFM.  
- ROMANJE SODELAVCEV KARITAS NA KRK: v ponedeljek, 12. septembra 
2022, Škofijska karitas Koper organizira kratko, enodnevno romanje na otok 
Krk. Namenjeno je  sodelavcem in sodelavkam Škofijske karitas Koper. 
Na romanje se bomo odpravili v zgodnjih jutranjih urah, z avtobusom, ki vas bo 
pobral na postajah v Novi Gorici, Ajdovščini in v Postojni. Vrnemo se zvečer. 
Prispevek romarja znaša 20 eur, prijave pa zbiramo do 1. septembra. 

NAČRTUJMO VEROUK:  redna veroučna srečanja pričnemo skupaj 
z začetkom šole. Urnik verouka (začasen):  
        1. razred: SREDA ob 16. uri                

2. razred: SREDA ob 14. uri 
3. razred: TOREK ob 14. uri 
4. razred: SREDA ob 15. uri 
5. razred: PONEDELJEK ob 17,30 
6. razred: TOREK ob 15. uri 
7. razred: PETEK ob  14. uri 
8. razred: PETEK ob 15. uri 
9. razred: PETEK ob 16. uri 
MLADINCI (pošolski): PETEK po maši                      sv. Jernej, ap.   

 

21. NEDELJA MED LETOM  (21.08.2022) 
VSTOPIMO SKOZI OZKA VRATA   Lk 13,22–30 

 

   Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o zveličanju. Jezus 
se je vzpenjal iz Galileje proti mestu Jeruzalem in med potjo se 
mu je nekdo približal in ga vprašal: 'Gospod, je malo teh, ki se 
bodo zveličali?' Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, saj 
ni pomembno koliko se jih bo zveličalo, ampak je pomembno, 
katera pot vodi v zveličanje. Jezus je zato na vprašanje 
odgovoril z besedami: 'Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka 
vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo 
mogli.' Kaj je Jezus hotel reči? Katera so vrata, skozi katera 

moramo vstopiti? In še, zakaj Jezus govori o 'ozkih vratih'?  
   Podoba vrat se v evangeliju večkrat pojavi in nam prikliče vrata hiše, domače 
ognjišče, kjer najdemo varnost, ljubezen, toplino. Jezus nam pravi, da so tudi vrata, 
skozi katera se vstopi v Božjo družino, v toplino Božje hiše, v občestvo z Njim. Ta vrata 
je Jezus sam. On je vrata. On je prehod za zveličanje. On nas vodi k Očetu. In vrata – 
Jezus – niso nikoli zaprta! Brez razlike, brez izključevanja, brez privilegijev so vedno in 
za vse odprta. Saj, kot veste, Jezus nikogar ne izključuje. Kdo med vami bi mi morda 
rekel: 'Jaz sem zagotovo izključen, saj sem velik grešnik. Storil sem toliko grdega v 
življenju'. Ne, nisi izključen! Ravno zaradi tega si njegov ljubljenec, saj Jezus daje 
prednost grešniku, vedno, da bi mu odpustil, ga ljubil. Jezus te čaka, da te objame, da 
ti odpusti. Ne boj se! Čaka te. Premakni se, pogumno vstopi skozi njegova vrata. Vsi 
smo povabljeni, da vstopimo skozi ta vrata, da vstopimo skozi vrata vere, da vstopimo 
v njegovo življenje in da omogočimo, da vstopi v naše življenje, ga preoblikuje, prenovi 
ter podari polno in dolgotrajno veselje.   
   Dandanes gremo mimo številnih vrat, ki nas vabijo vstopiti ter nam obljubljajo srečo, 
za katero ugotovimo, da je kratkotrajna, se sama izčrpa in nima prihodnosti. Ne bojmo 
se prestopiti vrat vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj vstopiti v naše življenje, da bomo 
izšli iz naših sebičnosti, zaprtosti, iz naše neobčutljivosti do drugih in bo Jezus razsvetlil 
naše življenje.  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 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.  
 
 
 
 


