
 

OD 06. DO 13. NOVEMBRA 2022  (44 - 2022) 

NED. 
 

32. nedelja 
06.11. 2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V dober namen, Mrevlje 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Vincenc 1830  cerkev  Za +Rojc, Lukežiči 2 
TOR. sv. Elizabeta 1830  cerkev  +g. Lojze Šinkovec  (DP) 
SRD. sv. Božidar 1830 cerkev +Merica Pregelj, Merljaki 33 
ČET. sv. Leon Vel. 1830  cerkev  Za +Batistič-Elersič. Merljaki 17 
PET. sv. Martin 1830  cerkev  Za pokojne, Žigoni 71 
SOB. sv. Jozafat 1830  cerkev  +Danilo Krpan, Žigoni 75 

NED. 
 

33. nedelja 
13.11. 2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +svojce iz družine Kovačič 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Martinuči 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.  
- Verouk: reden za vse skupine 
- Maša v Domu na Gradišču: v torek ob 10. uri. 
- 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. 
- Ponudba knjig v župnišču: sodelavke Karitas pripravljajo knjige iz 
zapuščine, ki se nahaja na podstrešju. Pridite, poglejte, vzemite.  
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 

 
NOVEMBER JE TUDI MESEC ZAHVALJEVANJA 

Zahvalimo se Bogu za vse, kar nam je podarjeno. Zahvalimo se mu za 
življenje, za prijatelje, sorodnike, za hrano, za zdravje, za mir…  
Sam se prisrčno zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju 
(mežnarjem, ministrantom, bralcem, pevcem, čistilcem in krasilcem 
cerkva) in sodelavcem pri pastorali, katehezi (katehistom in 
katehistinjam, animatorjem). Posebej bi se rad zahvalil Pastoralnemu in 
Gospodarskemu svetu in vsem, ki znate priskočiti na pomoč. Zahvala 
Župnijski karitas in drugim dobrotnikom. Hvala vsem tistim, ki zvesto 
prihajate k nedeljskim in tedenskim mašam in svoj dar darujete za 
vzdrževanje naše župnije. Bog vam povrni! 
 

32. NAVADNA – ZAHVALNA – NEDELJA  (06.11.)    
 

Zahvala škofa Jurija Bizjaka ob zahvalni nedelji 
   Kako redka je hvalez ̌nost in kako tez ̌ko je biti hvalez ̌en, vemo tudi iz 
evangelija o desetih ozdravljenih gobavcih: Gospod jih je namreč 
ozdravil deset, a samo eden se je vrnil in se mu zahvalil – in s ̌e ta je bil 
Samarijan, kar pomeni skoraj pogan (Lk 17,11-19). Apostol Pavel daje 
Kolos ̌anom celo vrsto lepih naukov in sklene z naroc ̌ilom: »In bodite 
hvalez ̌ni!« (Kol 3,15). In sveti oc ̌e Frančis ̌ek nas spominja, da bi nad 
vhodom v vsako his ̌o in v vsak dom morali stati napisani dve besedi: 
»Hvala« in »Oprosti«.  
   Nas ̌ Gospod bi nam v svoji oporoki lahko naroc ̌il sto rec ̌i, ki naj bi jih 
opravljali v njegov spomin, izbral pa je samo eno, ki jo kot zadnjo 
skrivnost premis ̌ljujemo tudi v svetlem delu roz ̌nega venca: Ki je 
postavil sveto Evharistijo. Ki je postavil sveto Zahvalo. To delajte v moj 

spomin: Zahvaljujte se in opravljajte daritev zahvale. To je povzetek vse nas ̌e vere in vse naše 
pobožnosti, vrhunec vseh nas ̌ih obredov in vsega nas ̌ega bogosluz ̌ja.  
   Vsak dan, ki ga prez ̌ivimo, je ves napolnjen seveda najprej z Božjimi darovi, zato apostol Pavel 
upravic ̌eno spras ̌uje Korinc ̌ane: »Kaj pa imas ̌, c ̌esar bi ne bil prejel?« (1 Kor 4,7). Je pa vsak nas ̌ 
dan napolnjen tudi z uslugami s ̌tevilnih ljudi okrog nas, bodisi s tistimi sprotnimi bodisi s tistimi z ̌e 
zdavnaj utec ̌enimi, ki jih vsak dan uporabljamo, od vsakdanje hrane in obleke do sto orodij in 
vsakovrstne opreme, ki nam je po zaslugi nas ̌ih bliz ̌njih vedno dana na razpolago.  
   Tudi vsak izmed nas torej ne bi smel svojim oc ̌em dovoliti spanja in svojim trepalnicam ne poc ̌itka, 
kakor pravi kralj David (Ps 132,4), dokler vsak vec ̌er ne zac ̌uti v sebi globoke hvalez ̌nosti za vse, 
kar je čez dan prejel, in ne izreče svojega priznanja Gospodu in vsem bližnjim, ki jih je srec ̌al. Kakor 
apostol naroc ̌a Kolos ̌anom: »In vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda 
Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Oc ̌etu« (Kol 3,17).  
   Dragi bratje, nas ̌i severni sosedi imajo pregovor: »Žito in hvalez ̌nost rasteta samo na dobri 
zemlji!« Prosimo Gospoda, naj semena nas ̌e hvalez ̌nosti nikoli ne padajo ne poleg pota ne na 
kamnita tla ne med trnje, ampak vedno v dobro zemljo, da bo nas ̌a hvalez ̌nost prinas ̌ala stoteren 
sad za Boga (Rim 7,4). »Zahvaljujete se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova dobrota« 
(Ps 118,29). »Kelih zveličanja bom dvignil in klical bom ime Gospodovo!« (Ps 116,13).  
     Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof  

 

     

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 g. BORIS 
KRETIČ: 069/985-790.  


