
 

OD 05.02. DO 12.02. 2023  (06 - 2023) 

NED. 
 

5. N. MED L. 

05.02.2023 
830 Gradišče 

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

PON. sv. Pavel Miki  //maša drugod// 
TOR. sv. Rihard  //maša drugod// 
SRD. sv. Hieronim 18h  kapela Po namenu  iz Svete Gore 
ČET. sv. Apolonija 18h  kapela   Po namenu  iz Svete Gore 
PET. sv. Sholastika 18h  kapela  V čast Lurški MB 
SOB. Lurška MB 18h  kapela  Po namenu  iz Svete Gore 

NED. 
 

6. N. MED L. 

12.02.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Frančiška Kerševan, G.86 (30.d.) 
Za žive in pokojne župljane 

 
- Skrb za cerkev: Žigoni 

- SREČANJA: - ta teden ni ponedeljkovega srečanja molitveno pogovorne 
skupine  in ne Bogoslužja (obhajila) v torek v Domu Medic hotel.   
 

- POSLANICA SVETEGA OČETA FRANČIŠKA za XXXI. svetovni dan 
bolnikov: 11. februar 2023 
»Poskrbi zanj« (Lk 10,35) Sočutje kot sinodalno izvajanje zdravljenja 
 

   'Tudi 11. februarja 2023 gledamo na Lurško svetišče 
kot na prerokbo, kot na učno uro, zaupano Cerkvi v 
osrčju sodobnosti. Ne šteje samo to, kar deluje in ni 
pomemben samo tisti, ki proizvaja. Bolni ljudje so v 
središču Božjega ljudstva, ki napreduje skupaj z njimi 
kot prerokba nekega človeštva, v katerem je vsak 
dragocen in nihče zavržen. 
   Priprošnji Marije, ki je Zdravje bolnikov, izročam 
vsakega izmed vas, ki ste bolni; vas, ki skrbite zanje v 
družini, z delom, z raziskovanjem in prostovoljstvom; 

in vas, ki si prizadevate za spletanje osebnih, cerkvenih in družbenih vezi 
bratstva. Vsem iz srca pošiljam svoj apostolski blagoslov.' 
 
 Rim, Sv. Janez v Lateranu, 10. januarja 2023. 
 papež FRANČIŠEK 
 

5. NEDELJA MED LETOM   (05.02.2023)    
 

VSAK KRISTJAN MORA BITI SOL IN LUČ V SVETU  Mt 5,13–16 

 

   V starih časih je bila sol edina začimba, ki je dala hrani okus. 
Brez soli bi bila hrana brez okusa. Jezus pravi: kar je sol za 
hrano, so kristjani za svet. Kristjani so zato tu, da naredijo svet 
boljši.  
   Kot sol smo poklicani, da postanemo učenci, prijateljski in 
prijazni ter da živimo v miru med seboj. Kot luč smo poklicani, 
da pokažemo pot. Brez luči se zaletimo drug v drugega in 
pademo v jarek. Toda luč pravi: »Tu je pot, pojdi po njej; tu je 

nevarnost, izogni se ji.« Brez luči in soli bi bil svet v zelo slabem stanju, nezanimiv in 
nemogoče bi bilo živeti v njem. Z lučjo in soljo postaja svet varnejši in boljši. Dolžnost 
kristjanov je, da naredimo svet boljši. Toda kako naj to naredimo? Na enak način, kot 
delujeta sol in luč. Najprej se moramo razlikovati od hrane, preden je uporabljena. Če 
sol izgubi svoj okus, je neuporabna in ne more več narediti razlike. Luč se mora 
razlikovati od teme, da bi lahko pomagala. Zato pomeni biti sol in luč sveta biti drugačen 
od sveta. Če verniki nimamo ničesar, kar nas loči od nevernikov, smo kot sol, ki je 
izgubila slanost in zato ne more povzročiti razlike. In tisto, kar nas loči od neverujočih, 
ne smejo biti samo oznake in priponke, ki jih nosimo, ampak predvsem življenje, ki ga 
živimo.  
   Ljubezen je razpoznavni znak, po katerem lahko ločimo pravega kristjana od 
lažnega. Nadalje pa sol in luč delujeta tako, da se združita s stvarjo, ki bi jo rada 
spremenila. Sol ne more spremeniti hrane, razen če ne gre v hrano in jo spremeni od 
znotraj. Luč ne more pokazati poti, dokler ne sreča teme. Včasih kristjani mislijo, da je 
prava pot, da se držijo stran od družbe in popularne kulture. Toda če se skrivamo pred 
resničnostjo naše družbe in našega sveta, se lahko zgodi, da bomo skrili svojo luč pod 
mernik. Da bi naredili razliko, se moramo zdramiti in se soočiti. 
   Sol in luč nista namenjeni sami sebi, ampak sta za to, da ju razdajamo drugim preko 
dobrih del. Tako 'vaša luč sveti pred ljudmi. Da bodo videli vaša dobra dela in slavili 
vašega Očeta, ki je v nebesih'.  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 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.  
 
 


