
 

OD 25. 09. DO 02.10. 2022  (38 - 2022) 

NED. 
 

26. nedelja 
25.09.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +Skomina in Rojc, Gradišče 40 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Damijan 19h  kapela  +Ivan Mozetič, Lukežiči 33/A 

TOR. sv. Vincencij 19h  kapela     Za +starše Birsa in Petelin, Žig. 32 
SRD. sv. Venčeslav 19h  kapela Za +Martinuč, Žigon, Žigoni 129 
ČET. sv. Mihael, … 19h  kapela   Za rajne sorodnike, Lukežiči 34 
PET. sv. Hieronim 17h  cerkev   

19h  kapela 
Zlata poroka: S. Stanislav - Miloša  
V čast bl. A. M. Slomšku 

SOB. sv. Terezija DJ 19h  cerkev   +Marija in Rudolf Mozetič, Žigoni 41 

NED. 
 

27. nedelja 
02.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V čast MB, Gradišče 97 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Mohorini 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.  
- sreda po maši: srečanje Žup. pastoralnega sveta 
- Skupna priprava staršev na krst -  Dornberk: 12.10. 
- DOBRODELNA PRIREDITEV – GORIŠKA DAN: nastop znanih in 
priznanih zborov in posameznikov bo v cerkvi Kristusa Odrešenika v Novi 
Gorici, v nedeljo 16. oktobra ob 17. uri.  Vstopnice bodo na razpolago po 
župnijah in pred samo prireditvijo (priporočen dar je 7€).  Izkupiček bo v 
celoti namenjen pomoči potrebnim z Goriškega. Hvala za prisotnost in 
prispevek! 
OKTOBER MESEC ROŽNEGA VENCA  
Rožni venec nam pomaga, da na poti 
upodabljanja po Kristusu rastemo naproti 
cilju, ki je svetost. 'Najpomembnejši razlog 
za ponovno odkritje in poživitev molitve 
rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti. 
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo 
odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo 
»pristne šole molitve« v novem tisočletju. (Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device 

Marije, papeža Janeza Pavla II.) V tem mesecu molimo rožni venec v župniji (pred 
mašo; zato pridite vsaj 15 minut pred mašo) in kot večerno molitev (vsaj eno 
desetko) v družinah. 
 

26. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA  (25.09.2022) 
 

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE   Lk 16,19–31 

 

   Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas 
priložnost, da poglobimo naš odnos do njega. Letos 
se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj 
prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti 
našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek 
globoke vere. Vera je bila navdih za vse njegovo delo. 
V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega 
življenja in poslanstva. 

   Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v domači družini. Vedno je bil 
staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot 
duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da 
skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere. 
   Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in 
nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da otrokom 
želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke 
mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč, da 
bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) 
in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek si 
je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo 
potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da »je 
vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.  
   Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot 
prvo med vrednotami. Vero, kot luč na poti našega življenja in naše prihodnosti, kot dar 
in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti 
vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. 
V luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo 
korak k veri. To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako 
vedno pot, povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem.   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.  

 
 


