
 

OD 08. DO 15. JANUARJA 2023  (02 - 2023) 

NED. 
N. LETO 

JEZUSOV KRST 

08.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
Za +Kerševan in Bajec, Gradišče 18/A 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Hadrijan 18h  cerkev V zahvalo in priprošnjo, Oševljek 19 
TOR. sv. Gregor Niški 18h  cerkev  V čast MB: za zdravje, Tureli 17 

SRD. sv. Pavlin 18h  cerkev +Drago, starši in bratje (MV) 
ČET. sv. Tatjana 18h  cerkev   Za duše v vicah 
PET. sv. Hilarij 18h  cerkev  Po namenu  (LP) 
SOB. sv. Oton 18h  cerkev  +Franko Ferfolja, Lukežiči 44 

NED. 
 

2. N. MED L. 

15.01.2023 
830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Franc Cotič, Oševljek  
Za žive in pokojne župljane 

- Skrb za cerkev: Merljaki 

- SREČANJA: - verouk reden za vse skupine, razen v ponedeljek 
- Srečanje tajnikov župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) bo v Škofijski 
gimnaziji v Vipavi, v soboto, 14.01., s pričetkom ob 9. uri.  
- Dom NA GRADIŠČU: na 2. torek v mesecu (10.01.2023) je tam sv. maša ter 
obhajilo in previdenje po sobah.  

- DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA: - Srečanja se bodo pričela  

v župnijski dvorani v Renčah, v četrtek, 12. januarja ob 19. uri. Tečaj 
bo vodila  ga Davorina Šuligoj Prinčič iz Kanala. Tečaj traja 15 
srečanj, enkrat na teden. To je nova oblika evangelizacije, za katero 
je značilno, da je zelo živa in goji izrazito pozitiven pogled na 
življenje. V cerkvi je na razpolago informativna zgibanka. Lepo vabljeni! 

- Adventna in Trikraljevska akcija (otroci za misijone): otroke prosim, da 
prinesejo svoj dar v jaslice. 
 

- ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA 2022:  
Krsti: v Renčah in na Gradišču skupaj 5 (2 deklici in 3 dečki) 
Poroke: 2 v Renčah 
Pogrebi: 18 (16 v Renčah, 2 na Gradišču). Za civilne pogrebe nimam zanesljive 
statistike: bilo naj bi jih 9. Vseh skupaj naj  bi skupaj bilo 27. OHRANINO 
POGUM IN VERO V ŽIVLJENJE!  
Nedeljniki: na Gradišču v povprečju je 25 ljudi pri maši, v Renčah 95.  
Birma: bila je v soboto, 21. maja (7 fantov in 11 deklet).  
Prvo obhajilo je prejelo 7 otrok iz 3. razreda.  

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA   (08.01.2023)    
 

PRIHAJA, DA IZPOLNI OČETOVO VOLJO   Mt 3,13-17 

 

   Evangelist Matej pripoveduje, da je Jezus hotel 
prejeti Janezov krst in se podrediti znamenju 
pokore, spreobrnjenju od grehov. Čeprav se je 
imenoval krst, ni imel zakramentalnega pomena, 
saj je namreč Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem 
šele postavil zakramente in ustanovil Cerkev. 
Janezov krst je bil spokorno dejanje, kot povabilo k 
ponižnosti pred Bogom, kot nov začetek. S tem ko 

se je spokornik potopil v vodo, je priznal, da je grešil in hkrati prosil Boga očiščenja 
lastnih krivd. Ob tem je bil tudi povabljen, da spremeni dosedanje grešno obnašanje. 
   Janez je, vedoč za pomen krsta spreobrnjenja, in potem ko je v Jezusu prepoznal 
Mesija, to je Svetega od Boga, njega, ki je brez greha, Jezusu izrazil svojo osuplost: 
saj bi se moral on, ki krščuje dati krstiti njemu, ki se je prišel krstit. Toda Jezus ga je 
opomnil, naj se mu ne upira, ampak naj izvrši to dejanje, »kajti spodobi se nama, da 
tako izpolniva vso pravičnost« (Mt 3, 15). S tem izrazom je Jezus razodel, da je prišel 
na svet, da bi izvrševal voljo tistega, ki ga je poslal, in tako izpolnil vse, kar mu je Oče 
naročil. To dejanje nam predvsem razodeva, kdo je Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog 
kakor Oče; On je tisti, ki se je ponižal, da bi postal kot mi. On je postal človek ter se 
ponižal vse do smrti, smrti na križu (prim. Flp 2,7). Tako moramo Jezusov krst 
postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto 
z grešniki, nam v vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot 
grešnikom (prim. 2 Kor 5,21), da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva. 
   To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim 
načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete 
Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti 
nad Jezusa, in v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki 
povezuje Jezusa z Očetom. 

Po: Benedikt XVI. 

 

  

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.  
 
 


