
 

OD 30. 10. DO 06. 11. 2022  (43 - 2022) 

NED. 
 

31. nedelja 
30.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V zahvalo in za zdravje, Gradišče 21 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Volbenk 1830  cerkev  Za duše v vicah (MP) 
TOR. VSI SVETI 830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +Rakovšček in Kobal, Oševljek 11 

Za žive in pokojne župljane 
SRD. Verne duše 1030 Medic h  

1830 cerkev 
Za ve pokojne 
Za duše v vicah 

ČET. sv. Viktorin 1830  cerkev  Za +Martinuči 
PET. sv. Karel Bor. 1830  cerkev  Za +sorodnike, Žigoni 70 
SOB. sv. Zaharija 1830  cerkev  Po namenu 

NED. 
 

32. nedelja 
01.11. 2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V dober namen, Mrevlje 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Lukežiči in Martinuči 

- Molitve za rajne in blagoslov grobov bo 1. novembra, na Gradišču ob 
14. uri, v Renčah ob 15. uri.  
- Praznovanje jubilantov: na zahvalno nedeljo, 06. novembra. 'Zadnji 
hip' za prijavo! 
- Srečanje organistov in pevovodij bo v torek, 8.11.2022 ob 20. uri v 
Novi Gorici (dvorana konkatedrale). Katarina Vidmar bo spregovorila o 
izzivih cerkvene glasbe in predstavila zbirko spevov med berili - A. 
- Škofijska gimnazija Vipava  vabi učence 7., 8. in 9. razreda na zanimiv 
počitniški dan: jesenske delavnice, 2. novembra. Prijava je mogoča na 
spletni strani gimnazije 
- Ponudba knjig v župnišču: sodelavke Karitas pripravljajo knjige iz 
zapuščine, ki se nahaja na podstrešju. Pridite, poglejte, vzemite.  
- Prvi petek: dopoldne obisk bolnih in starejših.  
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 

Gospod Jezus, izkusili smo bolečino in žalost in občutili tvojo tolažbo. 
To tolažbo želimo deliti s tistimi, ki so sedaj žalostni. 

Pomagaj nam najti način, da pokažemo svoje sočutje z žalostnimi, osamljenimi, 
s tistimi, ki so brez vsega, in s tistimi, ki so obupani. Pomagaj nam, da bomo občutili, 

da si umrl, ker si nas ljubil. V trdni veri, da je tvoje vstajenje tolažba, 
ki presega vsako spoznanje. Amen. 

 

PRAZNIK VSEH SVETIH IN VERNE DUŠE    
 

NAŠI VZRONIKI IN PRIPROŠNJIKI  Mt 5,1–12a 

 

   Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, 
preprostih, neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici 
svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena 
svetnikov, ki jih je Cerkev uradno razglasila, danes pa se 
spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob 
svojih otrocih in družinah med štirimi stenami doma; tiste 
množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v 
tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih 
številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical 
sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni 

na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, 
naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; 
tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva 
v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih 
preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo 
v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med 
svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem 
svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga. 
   Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, 
kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je 
dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo 
živel, tudi če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu 
potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo 
vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. 
Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili 
ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki 
smo s krstom vstopili v občestvo svetih. 

Po: S. Čuk 

 

 

    

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.  


