
 

OD 26. 06. DO 03. 07. 2022  (25 - 2022) 

NED. 
 

13. nedelja 
26.06.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Urban Kobal, Oševljek 3/C 

Za župljane 
PON. sv. Ema 1930 cerkev                                      V čast Svetogorski MB, (MP) 
TOR. sv. Irenej 1930cerkev      +Emil in Verenka Besednjak, Merlj. 6/A 

SRD. sv. Peter, Pavel 1930 cerkev  +Rožica Mozetič, Tureli 11/A 
ČET. sv. Oton  1930 cerkev   V čast Svetogorski MB, Meljaki 6/A 
PET. sv. Estera 1930 cerkev  Za srečno zadnjo uro (DG) 
SOB. sv. Evgenija 1930 cerkev  +Vojko Černe, Mohorini 33, osmina 

NED. 
 

14. nedelja 
03.07.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Pavel Skomina, Gradišče 40 

Za župljane 
- Skrb za cerkev: Žigoni 
- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU, 3. julij 2022; romanje treh Slovenij na Svete 
Višarje bo 7. avgusta. Slovesno romarsko mašo ob 12.00 vodi pomožni škof dr. 
Franci Šuštar.  
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3. 
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info: 
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni! 
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših. Pričakujem povabilo k tistim, ki 
jih še ne poznam kot bolne in kot take, ki ne morejo več k maši. 
- Vabim vas k naročilom sv. maš; Vsaka družina ima pravico, da mašujemo tudi 
po njenih namenih.  
-  Papeževa kateheza o starosti: Hoditi za Jezusom tako v zdravju kot bolezni 

Sveti oče je med katehezo o starosti 
povabil k hoji za Jezusom tako v 
zdravju kot bolezni, tako v dobrem kot 
slabem – in vedno z nasmehom. 
Ostarele ljudi je opogumil, naj se učijo 
jemati slovo: življenje starejšega 
človeka je poslavljanje, počasno, a 
veselo slovo: »Živel sem življenje,  

ohranil sem svojo vero.« 
 

Dan državnosti, ki je rojstni dan naše države, naj vsem osveži veselje 

in hvaležnost za naše lepo in odgovorno sobivanje!  
 

13. NEDELJA MED LETOM (26.06.2022) 
 

ZVESTOBA BREZ POENOSTAVLJANJA   Lk 9,51–62  

 

   Jezusove besede, ki smo jih slišali v današnjem 
evangeliju,  so neverjetno krute. Najbrž je 
marsikdo od vas že izgubil očeta ali pa odšel od 
doma. Si predstavljate, da bi vam v tistem 
trenutku slovesa Jezus rekel: Pusti to, kaj boš 
čakal na pogreb, kaj se boš poslavljal, pojdi za 
menoj! Najbrž bi tega ne mogli sprejeti ravno 

zlahka. Zakaj je Jezus tako zahteven? 
   Čemu takšna zahtevnost, nam mogoče pojasni že uvodni del današnjega evangelija. 
Tam izvemo, da je Jezus na poti v Jeruzalem, in sicer v smrt. Ta pot je peljala skozi 
Samarijsko vas, vas Samarijanov, ki jih Judje niso marali, pa tudi oni niso marali Judov. 
Tam niso bili sprejeti, zato sta učenca Jakob in Janez hotela priklicati nanje gorje. Že v 
teh nekaj stavkih vidimo, kaj je vodilo Jezusa na poti v Jeruzalem in kaj učenca. Za 
Jezusa pisatelj pravi, da je se je sam trdno odločil iti v Jeruzalem, kot bi želel poudariti 
zahtevnost te odločitve. Kot bi hotel reči: Ni lahko iti tja, ne paše mi, a vem, da moram. 
To je moja pot. Na drugi strani sta učenca Jakob in Janez. Kaj ju vodi pri želji, da uničita 
Samarijo? Preprosta užaljenost, da ju niso sprejeli. Ne moreta sprejeti tega, da niso 
zaželeni, in že bi priklicala maščevanje.  Lahko bi rekli, da se učenca ravnata po liniji 
najmanjšega odpora. V Jeruzalem nista šla s trdno odločitvijo, da naredita, kar je najbolj 
prav, ampak sta ob Jezusu zaradi lastne koristi, in še nista spoznala, da hoja za njim 
ni vezana na korist, lagodje in ugajanje. 
   Drža učencev Jakoba in Janeza nam je najbrž tako domača, da ne vidimo v njima 
nobenega problema. Reagirata spontano in logično. 
   Jezus pa opozarja na temelje te zgrešene drže. Ko se nekdo oglasi, da bi hodil za 
njim, mu pravi: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor 
bi glavo naslonil.« Hoditi za njim pomeni odpovedovati se vsemu, kar nam je domače, 
kar vodi v lagodje. Je potovanje v neznano, zaradi zvestobe edinemu Dobremu – tj. 
Bogu. 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.  
 
 
 


