
 

OD 23. DO 30. OKTOBRA 2022  (42 - 2022) 

NED. 
 

30. nedelja 
23.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Po namenu: za domovino 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Anton 19h  cerkev  V zahvalo in priprošnjo, Merljaki 13/A 

TOR. sv. Darija 19h  cerkev     Po namenu 
SRD. sv. Lucijan 19h  cerkev +Anton Pregelj, R. Podkraj 49 
ČET. sv. Sabina 19h  cerkev   +Franko Pregelj, Žigoni 19 
PET. sv. Simon 19h  cerkev  +Pavla in Boris Petrovčič 
SOB. sv. Mihael 19h  cerkev   V čast MB: za zdravje  (MP) 

NED. 
 

31. nedelja 
30.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V zahvalo in za zdravje, Gradišče 21 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Arčoni  

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.  
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
- Župnijska Karitas: srečanje v sredo, 26.10., po maši. 
- PRAZNOVANJE JUBILANTOV: na zahvalno nedeljo, 06. novembra. 
Prijavite se čimprej, da lahko skupaj oblikujemo zahvalno bogoslužje in 
skupno druženje. 
- Srečanje organistov in pevovodij bo v torek, 8.11.2022 ob 20. uri v 
Novi Gorici (dvorana konkatedrale). Katarina Vidmar bo spregovorila o 
izzivih cerkvene glasbe in predstavila zbirko spevov med berili - A. 
- Škofijska gimnazija Vipava  vabi na jesenske delavnica, 2. novembra: 
U3P MLADOSTI. Vstopnice – letake za 8. in 9. raz. dobite v župnišču. 
- Prosim za NAROČILO SVETIH MAŠ. V teh Oznanilih so zadnji naročeni 
nameni, zato prosim  maše že za naslednje Oznanilo.  
- PRIPRAVA NA ZAKON – PREKO SPLETA: 
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 4. do 6. 
novembra 2022.  Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu 
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu.  
- ponudba knjig v župnišču: sodelavke Karitas pripravljajo knjige iz 
zapuščine, ki se nahaja na podstrešju.  
- NAGROBNE SVEČE: nabavite jih lahko po maši ali ob obisku cerkve; 
prispevek je 2,50 €.  
 

30. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA   (23.10.2022) 
 

KRISTJAN JE MISIJONAR   (Lk 19,1–10 ) 

 

   Danes je misijonska nedelja. Povabljeni smo 
k premišljevanju o poslanstvu v osrčju 
krščanske vere. Cerkev je namreč misijonska 
po naravi; če to ne bi bila, ne bi bila več 
Kristusova Cerkev, ampak eno izmed združenj, 
ki bi kaj kmalu iztrošilo svoj smisel in izginilo.  

   Svet najbolj potrebuje evangelij Jezusa Kristusa. Po Cerkvi nadaljuje svoje 
poslanstvo usmiljenega Samarijana in zdravi krvaveče rane človeštva; nadaljuje 
poslanstvo Dobrega pastirja in neprestano išče izgubljene na krivih in brezciljnih 
poteh. Hvala Bogu ne manjka pomenljivih izkušenj, ki pričujejo o moči preobrazbe 
evangelija. Lahko pomislimo na mnoga pričevanja o tem, kako evangelij pomaga 
premagovati zapiranje, spopade in rasizem ter spodbuja spravo, bratstvo in deljenje 
dobrin. 
   Misijon Cerkvi govori, da ni sama sebi namen, temveč orodje in posrednica 
kraljestva. Povabljeni smo k veselemu oznanjevanju v Cerkvi. Ne imejmo pred seboj 
strahu, ampak veselje, ki ga daje mirna vest in navdušenje nad Kristusom. Naredimo 
tisto, kar nam vest naroča. Bodimo zvesti Bogu, čeprav ne moremo storiti veliko. 
Vsak droben korak šteje, naj bo le narejen vedno v pravi smeri.  
   Kako preprosto lahko razumemo, kaj je naša naloga, da bomo resnični 
misijonarji. Bodimo kakor otroci. Odpovejmo se svojim predstavam in samovolji ter 
sprejmimo Njegovo voljo za življenjsko vodilo. Brez dvoma nas bo ta vodila v ljubečo 
skrb za bližnjega, še posebej za najbolj trpečega. Ne zadošča, da živimo za drugega, 
zanj moramo tudi umreti, še več, ne herojske smrti, ampak v preziru in 
zasmehovanju, ker se borimo za Božjo ljubezen, za Njegovo resnico … Tu se začne 
naše misijonsko delo. Naj traja vse življenje, ne le na misijonsko nedeljo.  
 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.  

 


