
 

OD 25.12. 2022 DO 01.01. 2023  (51 - 2022) 

 

NED. 
 

GOSP. ROJSTVO 

25.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Po namenu 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Štefan 9h  cerkev 

1030 Medic h.  
+Zora in Franc Pregelj, Moh. 29/B 
Za oskrbovance in skrbnike Doma 

TOR. sv. Janez 18h  cerkev  +g. Rudi Štavar 
SRD. Nedolžni otroci 18h  cerkev +Zorko Merljak 
ČET. sv. Tomaž B. 18h  cerkev   +Franc in Cecilija Bratušek, Luk. 27/A 
PET. SVETA DRUŽINA 18h  cerkev  Za +Stibilj, Trg 83 
SOB. sv. Silvester 17h  cerkev  Za +Božič in Lahajnar, Mart. 28/A 

NED. 
N. LETO 

MARIJA–B. MATI 

01.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za družino Kerševan, Gradišče 63 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Lukežiči 

- BOŽIČNI KONCERT: - v torek, 27.12., ob 19. uri, nas bo zbor PRO VOX 
obdaroval s petjem lepih božičnih pesmi. Lepo vabljeni! 
- TISK: zdaj je lepa priložnost, da obnovite ali na novo naročite verski tisk 
(Družina, Ognjišče, Mohorjeve knjige…). Prispela je že prva št. Ognjišča (za 
januar 2023). Naročnike prosim, da sporočite, ali ga še želite prejemati; sicer 
bom ustaljeno naročilo odpovedal.   

- Silvestrovo – dan zahvale in drugi sveti večer  
Na zadnji današnji dan v koledarskem letu obeležujemo god sv. Silvestra. 
Silvestrovo je priložnost, da se vsak pri sebi zahvalimo za vse, kar smo preteklih 
365 dni prejemali na vseh področjih našega življenja; tako materialnem kot 
duhovnem. Ker je tudi drugi sveti večer, bomo verniki pokropili in blagoslovili 
naše domove, v cerkvi pa se bomo Bogu z zahvalno pesmijo zahvalili za 
preteklo leto. 

- VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV: V imenu slovenskih škofov vsem družinam in 

posameznikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu ter 
drugim krščanskim Cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen božič. Naj nam 
praznovanje Božjega rojstva utrdi vero, prinese miru, veselja in novega upanja.  
Msgr. dr. Andrej Saje  
Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference 
 
Voščilu se pridružujem in želim notranjega miru, zdravja in zadovoljstva vsem družinam 
in vsakemu posebej, zlasti bolnim in starejšim!     župnik Marko 

BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO   (25.12.2022)    
 

TI SI IZRAZ ENKRATNE BOŽJE BESEDE  Jn 1,1–18 

 

    Kadar evangelist Janez opisuje Jezusa kot 
'Besedo', se ne navezuje na skoraj trideset tisoč 
besed, ki jih povprečen človek sliši na dan. 
Večina jih gre skozi eno uho noter in skozi drugo 
ven. Nekatere pa nam ostanejo v spominu ter 
vplivajo na naše mišljenje in odločitve. To so 
besede, ki so pomembne. 
   Evangelist Janez nam na božični dan 
pripoveduje o eni sami Besedi, ki je 

pomembnejša od vseh drugih, ki jih bomo kadarkoli slišali. To je Jezus, živa Božja 
beseda, ki daje življenje vsemu v vesoljnem svetu (Jn 1,3). 
   On je Božja beseda, ki nam naklanja Božjo 'milost in resnico' (Jn 1,14).  
   On je sveta Beseda, ki 'sveti v temi', da bi nas rešila greha in smrti (Jn 1,5).  
   On je večna Beseda, ki 'je postala meso in se naselila med nami' (Jn 1,14).  
   Kaj torej pomeni, da v Besedi, ki je postala meso, gledamo Božje veličastvo? Nihče ni 
nikoli videl Boga – tako nam govori Stara zaveza. Toda v Jezusu je Bog postal viden, v 
njem zasije Božje veličastvo. V Jezusovem obrazu lahko gledamo nevidnega Boga. In to 
veličastvo je polno milosti in resnice, iz njega sije Božja milina. Tako dobi vsemogočni 
Bog človeško srce, polno ljubezni in topline. Ko gledamo z Jezusom, se nam odprejo oči 
in se nam jasnijo najgloblje skrivnosti sveta. Za nas to ni več nerazumljivi, hladni in temni 
svet, ampak svet, ki ga je ustvarila Božja beseda in tako toplo in ljubko zasije v tem 
betlehemskem detetu. 
   Za božič pa ne praznujemo samo učlovečenja Jezusa Kristusa; tudi v vsakem izmed 
nas govori Bog s posebno besedo, ki naj bi se učlovečila. Vsak človek je izraz enkratne 
Božje besede. Naša naloga je, da svet preko nas zaznal to Besedo. 

 

 

 

  

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.  
 
 


