
 

OD 04. DO 11.12. 2022  (48 - 2022) 

NED. 
 

2. ADVENTNA NED. 

04.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Mila Kovačič 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Krispina 18h  cerkev  +Alojzij Rot, Oševljek 19/A 
TOR. sv. Miklavž 18h  cerkev  +Cvetka Likar, Žigoni 113 (8. dan) 
SRD. sv. Ambrož 18h  cerkev +Jakob Primožič, R. Podkraj 24 
ČET. BREŽMADEŽNA 17h Gradišče  Za +Skomina, Merljaki 
PET. sv. Valerija 18h  cerkev  +Veronika in Emil, Merljaki 6/A 
SOB. sv. Gregor 18h  cerkev   +Darko in starši (MV) 

NED. 
 

3. ADVENTNA NED. 

11.12. 2022 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +Fermo 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Trg 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši molitveno - pogovorna skupina.  
- v torek po maši: starši prvoobhajancev (upam, da ne boste spet 
'štrajkali', ampak se ga udeležili vsi). 
- Dom Medic hotel: Bogoslužje in obhajilo bo ta teden v ponedeljek ob 
10,30 (izjemoma).  
- 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. 
- 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!  
 

2. ADVENTNA NEDELJA   (04.12.2022)    
 

DNEVI UPANJA   Mt 3,1–12 

 

   Eden od poudarkov, s katerimi je zaznamovana 
današnja Božja beseda, je vsekakor upanje. Upanje 
nam je v današnjem času, polnem bojazni in 
zagledanosti v nič, nadvse potrebno. 
   Z upanjem nas v prvem berilu napolnjuje prerok Izaija, 
ko nam slika nenavadne prizore: volka, ki mirno prebiva 

z jagnjetom; tele, leva in ovco, ki složno živijo skupaj; kravo in medvedko na istem 
pašniku; otroka, ki se brezskrbno igra nad gadjo luknjo … 
   Izaija je dobro poznal življenje. Vedel je, da se njegova prerokba ne bo nikoli 
uresničila. Kljub temu jo je zapisal. Verjel je v dobro voljo številnih ljudi, ki si 
prizadevajo za lepa medsebojna razmerja. Verjel je v razvoj človeka v človeku, ki v 
neprestanem naporu premaguje in prerašča, kar je v njem živalsko. Kot navdihnjen 
prerok pa je Izaij predvsem videl čase, ko se bodo ljudje trudili uresničevati Kristusovo 
veselo oznanilo. 
Apostol Pavel nas v drugem berilu spodbuja k podobnemu upanju. 
   Najbolj pa je poln upanja evangelij z mogočno osebnostjo Janeza Krstnika. Najprej 
s tem, da Janez sploh nastopa. Če ne bi prinašal upanja, ga Bog ne bi bil poslal. 
Janez vzbuja upanje kot močna in trdna osebnost. Njegov nastop, njegov obleka, 
hrana, njegov stas in glas – vse se dviga nad vsakdanjost, vse je usmerjeno k upanju 
v nekaj višjega, onstranskega, večnega. 
   Janez vzbuja upanje, ker govori o pšenici, ki bo varno spravljena v Božje žitnice. 
Njegovo glavno upanje pa je tisti, ki ga naznanja. Prišel bo Nekdo, prišel bo zagotovo, 
ta bo večji od njega in od nas vseh. Prišel bo, da nas krsti s Svetim Duhom in ognjem. 
Janez seveda ne boža. Ne z roko ne z besedami. Njegova palica, njegov korak in 
njegov glas udarjajo trdo. Včasih celo grozeče. Pa ne zato, da strejo in uničijo, 
temveč zato, da prebudijo, streznijo in izzovejo spokornost. Vse to zaradi upanja! 

  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.  
 
 
 
 
 
 


