
 

OD 09. DO 16. OKTOBRA 2022  (40 - 2022) 

NED. 
 

28. nedelja 
09.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
+Feliks Likar, Gradišče 18/B 

Za žive in pokojne župljane 
PON. sv. Danilo 19h  cerkev  V čast Svetogorski MB 

TOR. sv. Janez XXIII. 19h  cerkev     +Olga Rusjan, Tureli 9 (8. dan) 
SRD. sv. Maksimilijan 19h  cerkev V zahvalo za 50 let, Lukežiči 33/A 
ČET. sv. Janez 19h  cerkev   V zahvalo in priprošnjo, Martinuči 28/A 
PET. sv. Kalist 19h  cerkev  +Lara Mask, Trg 54 
SOB. sv. Terezija 19h  cerkev   Za družino Ferfolja, Lukežiči 44 

NED. 
 

29. nedelja 
16.10.2022 

830 Gradišče 

10h  cerkev  
V zahvalo ob 30. obletnici poroke 

Za žive in pokojne župljane 
- Skrb za cerkev: Trg 

- SREČANJA: v ponedeljek po maši MOLITVENO - POGOVORNA skupina.  
- torek po maši: srečanje staršev 8. razreda (PRIDITE VSI!) 
- Adventna predavanja bodo v Šempetru, tri zaporedne petke: 2., 9. in 
16. decembra  
- Adventna spoved v Šempetru bo v petek, 16.12. od 8.00 do 18.00. 
- Dom na Gradišču: maša v torek ob 10. uri 
- Skupna priprava staršev na krst -  Dornberk: 12.10., ob 17,30. 
- ROMANJE KRIŽA SDM (svetovnega dneva mladih): Križ SDM bo 

gostoval 11.11. v Dornberku, 12.11. v Šempetru in 
13.11. na Gradu. Na teh treh krajih se pripravi 
češčenje, molitev. V Šempetru bo češčenje potekalo 
od 19.00 d0 20.00. Verniki so povabljeni , da se ob 
križu zbirajo, molijo ter prosijo z mladimi in za mlade, 
pa tudi za sadove svetovnega dneva mladih- 
milostnega daru, ki smo ga prejeli od sv. papeža 
Janeza Pavla II. 

 
- DOBRODELNA PRIREDITEV – GORIŠKA DLAN: nastop znanih in 
priznanih zborov in posameznikov bo v cerkvi Kristusa Odrešenika v Novi 
Gorici, v nedeljo 16. oktobra ob 17. uri.  Vstopnice bodo na razpolago po 
župnijah in pred samo prireditvijo (priporočen dar je 7€).   
 

28. NEDELJA MED LETOM   (09.10.2022) 
 

HVALEŽNOST IN PONIŽNOST  Lk 17,11–19 

 

   Evangelij današnje nedelje nas vabi, da s čudenjem in 
hvaležnostjo prepoznamo Božje darove. Znati se zahvaliti, 
znati hvaliti, kar Gospod dela za nas. Kako zelo pomembno 
je to! Vprašajmo se torej, ali smo sposobni izreči 'hvala'? 
Kolikokrat rečemo 'hvala' v družini, v skupnosti, v Cerkvi? 
Kolikokrat rečemo 'hvala' tistemu, ki nam pomaga, ki nam je 
blizu, ki nas spremlja v življenju? Pogosto nam je vse 
samoumevno. In to se zgodi tudi do Boga. Zelo lahko je iti do 

Gospoda ter ga nekaj prositi, toda vrniti se in se zahvaliti … Zaradi tega Jezus z vso 
močjo poudari to pomanjkljivost devetih nehvaležnih gobavcev: “Mar ni bilo deset 
očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil 
Boga, razen tega tujca?” 
   Da se znamo zahvaliti, pa je potrebna ponižnost. V prvem berilu smo prisluhnili 
izjemnemu pripetljaju Naamana, poveljnika vojske Aramskega kralja. Bolan za 
gobavostjo za ozdravljenje sprejme predlog uboge sužnje in se zaupa zdravljenju 
preroka Elizeja, ki je bil pravzaprav njegov sovražnik. Vendar je Naaman pripravljen 
ponižati se. Elizej od njega ne zahteva nič. Ukaže mu samo, naj se potopi v vodo 
reke Jordan. Ta zahteva je Naamana zmedla, ga celo vznejevoljila. A je to res pravi 
Bog, če zahteva take banalne stvari? Hoče se vrniti nazaj, a le sprejme, da se potopi 
v Jordan, in takoj je ozdravljen. 
   Marijino srce je, bolj kot katerokoli drugo, sposobno sprejeti Božje darove. In Bog 
je izbral ravno njo, preprosto dekle iz Nazareta, ki ni živela v bogatih palačah oblasti, 
ki ni storila nič podjetnega. Vprašajmo se, dobro nam bo delo, če smo pripravljeni 
sprejeti Božje darove ali pa se raje želimo zapreti v materialne gotovosti, v 
intelektualne gotovosti, v gotovosti naših projektov. 
   Pomenljivo je, da sta Naaman in Samarijan tujca. Koliko tujcev, tudi oseb drugih 
ver, nam da zgled za vrednote, ki jih mi včasih pozabljamo ali jih zanemarjamo. 
Morda nas lahko nekdo, ki živi ob nas, pa je zaničevan ali odrinjen, ker je tujec, pouči, 
kako hoditi po poti, ki jo želi Gospod. 

   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.  

 


