
 

OD 22.11. DO 04.12. 2022  (47 - 2022) 

NED. 
 

1. ADVENTNA N. 

27.11. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za družino Zidarič 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Katarina L 18h  cerkev  Za +Merljak, Martinuči 18 
TOR. sv. Radogost 18h  cerkev  Za duše v vicah (DP) 
SRD. sv. Andrej 18h  cerkev Po namenu, R. Podkraj 56 
ČET. sv. Edmund 18h  cerkev   Po namenu 
PET. sv. Vivijana 18h  cerkev  Po namenu 
SOB. sv. Frančišek 18h  cerkev   Po namenu 

NED. 
 

2. ADVENTNA N. 

04.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Mila Kovačič 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Podkraj, Tureli 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši molitveno - pogovorna skupina.  
- v torek po maši: starši prvoobhajancev 
- v sredo po maši: Župnijska karitas 
- ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA vabi v soboto, 10. 12., ob 9.00 na dan odprtih 
vrat, ko bodo predstavili šolo in dijaški dom. Noč v dijaškem domu, ki je 
letošnja novost, pa se začne že v petek ob 17.00. Vse informacije na strani 
sgv.si. 

- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
- Prvi petek (2.12.): dopoldne obisk bolnih in starejših na domu 
- NAROČNINA OGNJIŠČA ZA LETO 2023  
Letna naročnina Ognjišča za naročnike pri župnijskih uradih bo 37,40 €, za 
naročnike po pošti 38,90 €. Naročnike vabim, da obnovite naročnino. 

- ADVENTNI VEČER 2022 v konkatedrali Kristusa Odrešenika, N. Gorica: 7. 
decembra 2022, ob 20h: Filip Terčelj – duhovnik v primežu dveh svetovnih 
vojn in treh zločinskih režimov:, Življenje in delo Filipa Terčelja bo 
predstavil g. Ivan Albreht.  
 – MIKLAVŽ: V nedeljo, 4. 12. 2022, ste vsi otroci pa tudi 
odrasli lepo vabljeni,  da skupaj pričakamo svetega Miklavža. 
Zbrali se bomo v Kulturni dvorani Renče ob 17h. Birmanci in 
mladinci pa bodo za nas pripravili družabni program z 
dramsko igrico. Priporočen prostovoljni prispevek, ki ga bomo 
zbirali na dan dogodka, je 2€. Upamo, da se zberemo v čim 
večjem številu!  

1. ADVENTNA NEDELJA   (27.11.)    
 

NOETOVI DNEVI DANAŠNJEGA ČASA  Mt 24,37–44 

 

   Jezus nam v današnjem evangeliju ne 
govori o potopu in o tatu le mimogrede, 
temveč naravnost in načrtno. Naglaša, da 
so takšne reči znamenja njegovega 
prihoda. V razmeroma kratkem odlomku 
pove to kar trikrat. Vsakršen potop je le 
podoba potopa Noetovih dni, a tudi tisti je 
le prapodoba prihoda Sina človekovega ob 

koncu sveta. Takrat bo v resnici vse potopljeno, takrat bo v resnici prišel tat, ki bo 
vse spodkopal. 
   Tisti dan bo prišel iznenada in nepričakovano. Ene bo zalotil pri  mizi, druge pri 
poročnem obredu, spet druge na polju ali kjerkoli že. To nikakor ne pomeni, da bi 
bile te dejavnosti same po sebi kaj slabega. Pomeni pa, da bo vse, karkoli je kdo 
delal, toliko vredno, kolikor je bilo storjeno v zavesti pričakovanja prihoda Sina 
človekovega. Sprejeti ali zavrnjeni ne bomo po kakšnih matematičnih pravilih ali 
po kakšni slepi usodi, temveč po meri odgovornosti, s katero smo jedli in pili, se 
ženili in možile, delali na polju ali mleli na kamnu. 
   Potop Noetovih dni ni bil usmerjen v uničenje, temveč v razčiščevanje dobrega 
in zla. Tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Jezus nas ne straši, temveč 
vzgaja. Vzgaja k pripravljenosti, da dostojno dočakamo največji dan tega sveta.  
   Še eno zanimivost lahko izpostavimo iz prvega berila. Izaija pravi: »Zgodilo se 
bo poslednje dni.« Poslednji dnevi so možni le, če so bili prvi. Med seboj sta 
povezana in drug od drugega odvisna. Začetek bo prišel do svoje dopolnitve v 
poslednjih dneh. Največja večina ljudi poslednjih dni na zemlji ne bo dočakala, a 
nihče ne more zato reči, da se ga prihodnost ne tiče. Vse življenje se moramo 
pripravljati na te poslednje dneve. Vsi časi so v Božji roki in vanje nas je Bog 
postavil zato, da se posvetimo! To imejmo v mislih še posebej skozi ta adventni 
čas. 

Po: p. F. Cerar 

  

     

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.  


