
 

OD 04. DO 11. SEPTEMBRA 2022  (35 - 2022) 

NED. 
 

23. nedelja 
04.09.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za Božje varstvo, Oševljek 3/C 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. M. Terezija 19h  cerkev  +Ana in Jožef Merljak, Tureli 33 

TOR. sv. Zaharija 19h  cerkev     +Franko Pregelj, Žigoni 19 
SRD. sv. Regina 19h  cerkev  +starši Mozetič in Okretič, Luk. 28 
ČET. ROJSTVO DM 18h Gradišče   

19h  cerkev   
V priprošnjo MB: za mlado družino 
V čast MB: za Božje varstvo, Žig. 32 

PET. sv. Friderik 19h  cerkev Po namenu darovalca 
SOB. sv. Nikolaj 1530 cerkev 

19h  cerkev   
Poroka: Janja K. – Miha H. 
+Angel Martinuč, Merljaki 25/A 

NED. 
 

24. nedelja 
11.09.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +starše in sestro Saksida 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Lukežiči 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši spet pričenja srečanja MOLITVENO -
POGOVORNA skupina. Vabljeni tudi novi člani! 
- Zahvalna maša za rešitev pred požarom bo na Mirenskem Gradu, to nedeljo, 
4.9., ob 16. uri. Lepo vabljeni! 
- Karitas vabi člane in druge k maši ob začetku novega pastoralnega leta v 
ponedeljek, 5. septembra, ob 17. uri. 

- DOM MEDIC HOTEL: Bogoslužje BB, obhajilo bo v torek, ob 10,30. 
- ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE na Sveti Gori v 
soboto, 10. septembra. Posebej želimo ta dan prositi 
za nove duhovne poklice, za svetost poklicanih in za vse 
tiste, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko službo. 
Spored srečanja: ob 8.00 molitev križevega pota s 
Prevala na Sveto Goro; 9.30: srečanje za strežnike in 
otroke v kapeli prikazanja; 10.30: sveta maša s 
somaševanjem jubilantov in drugih duhovnikov; ob 
13,00: koncert sester Kobal; ob 13.30: litanije MB, 
blagoslov. 
- VPIS NA KATEHETSKO PASTORALNO ŠOLO 2022/23: novost je biblična 
smer, ki jo bomo izvajali na spletu. Vodstvo: s. Jana Rovtar, Kraška ulica 2, 
6310 Izola, tel. 068/648-478, e-naslov: kps.kp@rkc.si. 

23. NEDELJA MED LETOM - ANGELSKA  (04.09.2022) 
 

LJUBEZEN DO KRISTUSA NE IZKLJUČUJE DRUGIH Lk 14,25–33 

 

   Krščanstva ne moremo vzeti lahkomiselno. Jezus 
nas opozori pred skušnjavo, da bi udomačili vse 
naredili za 'navado'. Za praznike in nekatere 
pogrebe gremo k maši, morda damo tudi kakšen 
dar za Cerkev in smo prepričani, da smo naredili 
celo več, kot smo bili dolžni narediti. Vera je torej 

postavljena v svojo nišo poleg ostalih niš, ki so morda precej širše in jih predstavlja 
služba, zaslužek, politika, zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih stvari. 
   Predvsem recimo eno stvar: človek, ki tako govori, zahteva, da bi bil ljubljen bolj kot 
oče, žena, otroci, je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo malo je treba pomisliti in 
zlahka ugotovimo, da srednje poti ni.  
   Potrebno je poudariti, da bi bilo zelo zgrešeno misliti, da ljubezen do Kristusa vstopa 
v konkurenco z različnimi človeškimi ljubeznimi: do staršev, do sozakonca, do otrok ter 
do bratov in sester. Kristus ni »tekmec v ljubezni« do nikogar in ni na nikogar 
ljubosumen.  
   Ljubezen do Kristusa ne izključuje drugih ljubezni, ampak jih ureja. On je namreč tisti, 
v katerem vsaka pristna ljubezen najde svoj temelj in svojo oporo ter potrebno milost, 
da bi jo lahko živeli do zadnjih globin.  
   Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne razočara; zahteva vse, ker hoče vse dati; 
pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se lahko vprašal: toda kakšno pravico ima ta človek, 
ki je živel pred dva tisoč leti v nekem temačnem kotu zemlje, da od vseh zahteva to 
absolutno ljubezen? Odgovor, ne da bi ga šli iskat ne vem kam daleč nazaj, najdemo 
v njegovem zemeljskem življenju, ki ga poznamo iz zgodovine: on je prvi, ki je za 
človeka dal vse. »Vzljubil nas je in je daroval sam sebe za nas.«  
   In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, da bi pomnožil človeške križe, ampak, da 
bi jim dal smisel. Upravičeno je bilo rečeno, da »kdor išče Jezusa brez križa, bo našel 
križ brez Jezusa«, kar pomeni brez moči, da bi ga mogel prenašati. 

    

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.  


