
 

OD 22. DO 29. JANUARJA 2023  (04 - 2023) 

NED. 
 

3. N. MED L. 

22.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Frančiška Kerševan, G. 86 (8. dan) 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Henrik 18h  cerkev Za duše v vicah 
TOR. sv. Frančišek Sal. 18h  cerkev  Za blagoslov v družini, Trg 16 

SRD. sv. Ananija 18h  cerkev Po namenu darovalca (IR) 
ČET. sv. Timotej 18h  cerkev   +Harij Mozetič, R. Podkraj  20 
PET. sv. Angela M. 18h  cerkev  Po namenu  iz Svete Gore 
SOB. sv. Tomaž Akv. 18h  cerkev  Po namenu  iz Svete Gore 

NED. 
 

4. N. MED L. 

29.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +starše Rakušček in Kobal 
Za žive in pokojne župljane 

- Skrb za cerkev: Podkraj in Tureli 

- SREČANJA: - verouk reden za vse skupine  
- 3. nedelja med letom (22. jan.) je NEDELJA BOŽJE BESEDE.  
Da je branje Svetega pisma koristno za oblikovanje zrele osebnosti, je mnogim lažje reči, kot pa postati 

redni bralec. Da bi lahko to postali, vam lahko pomagajo te vzpodbude: 

1. Odločite se! Ne prižgite TV, dokler niste prebrali določenega odlomka iz Svetega pisma. Gre za 

odločitev, da je Božja beseda pomembnejša od nadaljevanke. Ali pa se odločite, da boste nekaj prebrali 

vsako jutro, preden odidete v službo, ali pa preden ležete k večernemu počitku. Naredite branje Božje 

besede za prioriteto. 

2. Kvaliteti branja dajte prednost; ne količini (dolžini). Kot v športu, tudi tu velja, da je boljše malo in 

»kvalitetno« kakor pa nič. 

3. Boljše je, da poslušate, kot da berete. Na razpolago so številne tehnologije.  Izberite eno izmed njih. 

4. Pridobite si novo navado, ki bo čut za Božjo besedo v vas še poglobila. Če ste brali zjutraj, poskusite to 

prenesti na večer, ali obratno. 

5. Menjajte kraj branja. Poskusite na klopi v parku ali med pavzo v službi, morda pri zajtrku, pri jutranji ali 

popoldanski kavi … 

6. Izberite načrt branja. Nekatere reči lahko izpeljemo, če imamo družbo. Izberite si prijatelja, kot družina 

sedite skupaj, vprašajte sozakonca ali se pridružite skupini, ki bo brala Sveto pismo skupaj. 

7. Imejte vedno v torbi ali v žepu »žepno« izdajo Svetega pisma. V trenutkih čakanja na to ali ono ne 

izvlecite telefona, da bi brskali za novicami; odločite se, da boste prebrali nekaj vrstic iz Svetega pisma. Če 

že vzamete v roko telefon, izberite aplikacijo z Božjo besedo. 

8. Naučite se na pamet kakšen stavek. Postanite z njim domači. Premišljujte o njem, da zaživi v vas. 

Napišite si ga. Poglejte ga v kaki drugi izdaji. Potem pa še kakšnega … 

9. Če ste oče ali mati, postanite otrokom zgled druženja s Svetim pismom. Berite ga v pričo njih. Potem jih 

povabite – in postali boste »družinski biblični krožek«. 

10. Vztrajajte! Ne izogibajte se težje razumljivim knjigam Svetega pisma. Ne zanemarjajte tistih delov, ki 

ste jih že mnogokrat prebrali; vsakič vam bo dal novi zagon za dosego cilja. 

3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE   (22.01.2023)    
 

»SPREOBRNÍTE SE, PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO.«  

Mt 4,12–23 

 

   Jezusova prednostna naloga je oznanjevanje. Jezus je v 
skladu z izvirnim pomenom besede predstavljen v drži glasnika, 
ki razglaša nekaj novega, ki posreduje prvo oznanilo. Jezus ni 
tako kot Krstnik "glas vpijočega v puščavi", ampak je pravi 
glasnik, ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam si išče 
poslušalcev in nekega dne bo rekel svojim učencem, naj gredo, 
danes pa to govori nam. 

   Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Krstnik, ki pa se je omejil na spreobrnite se in torej 
na predstavljanje kraljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus začenja s 
“Spreobrnite se!”, z besedo, ki je zelo globoka. Njen temeljni pomen je obrniti se 
naokrog, obrniti se nazaj, ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč od kraljestva. Kraljestvo 
se je približalo, je tukaj, vendar ni tam, kamor gredo. Zato se morajo spreobrniti, se 
obrniti, če ga hočejo srečati, videti, narediti za svojega. 
   Kaj pa je to nebeško ali Božje kraljestvo? Beseda nebesa je Judom služila, da so se 
izognili izgovarjanju Božjega imena. Zaradi tega je bila ljuba Mateju, ki dobro ve, da je 
pridevnik nebeško ali Božje subjektni atribut in da je torej pomen celotnega izraza isti 
kot Bog kraljuje. To je dogodek, ki se v Jezusovem oznanjevanju samo ne približuje, 
ampak se je približal, je tukaj. Tam namreč, kjer je nekdo, ki izpolnjuje Božjo voljo, ki 
izpolnjuje vso pravičnost, tam je navzoče “Božje kraljestvo”. No, takšen je Jezus. 
Spreobrniti se torej pomeni srečati se z njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo z njim. 
Vendar je sedaj potrebna primerjava med Jezusovim in Krstnikovim oznanilom. Jezus 
kraljestva ne vidi samo kot dogodek, ki sodi človeka, ampak kot zelo pozitivno in 
osvobajajočo resničnost. Kraljestvo ni samo dogodek, ampak je tudi dar, dediščina, 
nekaj, kar mora človek iskati z vsemi svojimi močmi, ker gre za največjo dobrino. Z 
Jezusom je kraljestvo resničnost, ki se je približala, je tukaj, vendar pa še vedno ostaja 
cilj, ki ga je treba doseči. Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 
 
 
 
  

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.  
 
 


