
 

OD 29.01. DO 05.02. 2023  (05 - 2023) 

NED. 
 

4. N. MED L. 

29.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +starše Rakušček in Kobal 
Za žive in pokojne župljane 

PON. sv. Hijacinta 18h  kapela +Viktor in starši Pelhan, Trg 11 
TOR. sv. Janez Bosko 18h  kapela Za mladino   (MP) 
SRD. sv. Brigita 18h  kapela Po namenu  iz Svete Gore 
ČET. SVEČNICA 18h  cerkev   Za +Rusjan, R. Podkraj 2 
PET. sv. Blaž 18h  kapela  V zahvalo, Martinuči 28/A 
SOB. sv. Oskar 18h  kapela  Za +Jevšček, Trg 61 

NED. 
 

5. N. MED L. 

05.02.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+g. Svetko Gregorič, 
Za žive in pokojne župljane 

- Skrb za cerkev: Trg 

- SREČANJA: - verouk reden za vse skupine  
- Prvi petek: dopoldne obisk starih in bolnih 
- Jezusovo darovanje, svečnica 

V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v 
templju ali svečnico. Prvotno ime praznika je bilo Marijino 
očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki 
je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam 
darovati in se tako »očistiti«. Temu predpisu se je podredila 
tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila 
deviško, zato je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je 
podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi v tem pokazala za Gospodovo 

deklo in izpolnila Božjo postavo. Zapis o tem dogodku se v Svetem pismu nahaja v 
Lukovem evangeliju. 

- 3. februar: goduje sv. Blaž, škof in mučenec; blagoslov je prošnja za zdravje 
Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, namreč opisuje, da je bil 

sv. Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v mestu Sebaste v Armeniji. 

Živel je med 3. in 4. stoletjem, mučeniške smrti pa naj bi 

najverjetneje umrl leta 316. Ko je začel cesar Licinij kristjane 

preganjati, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Nasproti 

mu je prihitela vdova s svojim edinim sinom ter jokaje prosila 

svetnika, naj ji reši dragega edinca gotove smrti, saj je požrl ribjo kost in se je skoraj zadušil. Sv. 

Blaž je pomolil, mladeniča blagoslovil in ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam je šel naprej v 

trpljenje in mučeniško smrt. V povezavi s tem čudežem Cerkev vsako leto podeljuje Blažev 

blagoslov. Škof, duhovnik ali diakon slovesno blagoslovi sveči za blagoslov, ju med seboj poveže v 

obliki križa ter ju približa grlu vsakega vernika, ki želi prejeti blagoslov. 

 

4. NEDELJA MED LETOM   (29.01.2023)    
 

DOPOLNJEVANJE SEDANJOSTI IN VEČNOSTI  Mt 5,1-12  

 

   Iz odlomka o blagrih razberemo, da bo na zemlji v odnosih 
med ljudmi vedno kaj narobe. Vedno bodo med nami ubogi, 
žalostni, lačni in žejni pravice ali kako drugače zapostavljeni. 
   Razberemo tudi, da Bog do vsega tega ni brezčuten. Vse 
hudo, ki se dogaja, vidi in spremlja. Obljublja, da bo ob 
svojem času vse spremenil v blagor. Deloma izpolnjuje to 

obljubo že na tem svetu z blagrom mirne vesti. Glavni blagor pa čaka pravične takrat, 
ko bodo preizkušnjo prestali. Kakor čaka marljivega učenca ob koncu leta lepo 
spričevalo ali prizadevnega kmeta v jeseni obilen pridelek. 
   Jezusov govor o blagrih nam je tudi opomin: Glej, da ne boš kriv tuje žalosti, da ne 
bo zaradi tvoje sebičnosti ali malomarnosti kdo lačen in žejen pravice, preganjan, lažno 
obdolžen! 
   Govor o blagrih nam je tudi spodbuda,. Če je rečeno, da bo na svetu vedno kaj 
narobe, to ne pomeni, da tako mora ostati in da se ne bi dalo česa spremeniti. Ni nam 
dovoljeno predati se v usodo ali malodušno vzdihovati. Kjer vlada nasilje, smo ga dolžni 
preprečevati; kjer se šopiri trdosrčnost, smo dolžni opozarjati na usmiljenje; kjer se 
vsiljujeta umazanija in prostaštvo, moramo naglašati čistost in dostojnost; kjer so strasti 
razburkane, jih moramo miriti; kjer so ljudje lačni in žejni pravice, moramo lakoto tešiti 
in žejo gasiti. To je »filozofija« vernih ljudi. V te vrste »filozofijo« se moramo vključevati. 
Četudi nas bo zaradi tega kdo zapostavljal, preganjal, nam očital, da se vmešavamo v 
njegovo področje, o nas lažnivo govoril ali nam kako drugače nagajal. Če bomo tiho, 
ko je treba spregovoriti, in če se bomo izmikali, ko je treba ukrepati, se utegne zgoditi, 
da se nam obljubljeni blagor spremeni v gorje.  
   V Jezusovih izrekih o blagrih se tako dopolnjujeta sedanjost in večnost. Ne gre 
zanašati se na to, da bomo blagre uživali šele v onostranstvu: že tu jih moramo 
uresničevati. Obenem pa dobro vemo, da nas njihovo polno uresničenje čaka nekje 
drugje.  

 Po: Beseda da 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.  
 
 


