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JEZUS KLIČE TUDI DANES

P

ustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, njegovemu klicu …, pustiti vse, prevzeti
naloge, se odločiti za pričevanje …, stopiti v žetev. To je bila vedno avantura in
vedno bo nekaj, kar preseneti poklicane in tudi druge ob njih. V to avanturo smo tako
ali drugače poklicani prav vsi, ki želimo in hočemo biti kristjani: Jezusovi učenci,
prijatelji, bratje, pričevalci današnjega časa.
Jezus pa ob tem vedno znova kliče nekatere, da ne bi bili samo njegovi prijatelji,
Božji otroci, pristni kristjani, temveč da bi bili na poseben način njegovi tesni
sodelavci. Kliče ljudi, po katerih bi lahko na poseben način nadaljeval svoje
odrešenjsko poslanstvo med nami. Zato nekatere kliče na »svojo njivo« s posebno
nalogo, da bi postali redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke, duhovniki ali
diakoni. Tako bi njihovo življenje bilo kar najbolj podobno Jezusovemu. Postali bi
dar za druge.
Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da bi po svojih močeh postal njegov še boljši
pričevalec, apostol v okolju, kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje pričevanje,
nas pogosto ovirajo naši »navidezni« strahovi. V tem pogledu moramo vedno imeti
pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove (morda še hujše), pa so vendar
pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so njegovemu navdihu in modrosti.
Bolj kot sebi in lastnim načrtom so zaupali njemu, ki jih je v svoji ljubezni ustvaril in
poklical. Njemu, ki je zanje imel izdelan načrt, še preden so bili poklicani v življenje.
Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj bom storil, če se njegov ljubeči pogled ustavi
tudi na meni ter me povabi in pokliče na žetev? Kako bom reagiral-a, če morda
pokliče v duhovniško službo ali med misijonarje mojega prijatelja, sorodnika, otroka
oz. med redovnice mojo najboljšo prijateljico, sosedo, hčer …
Po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene?

Sveti in dobrohotni Oče,
v svojem načrtu ljubezni kličeš ljudi,
da bi sodelovali s teboj pri odrešenju sveta.
Pošlji nove delavce na svojo žetev
in vlij v srca pastirjev zvestobo
svojemu načrtu odrešenja,
vztrajnost v poklicu in svetost življenja.
Jezus Kristus,
ki si na obali Galilejskega morja
poklical apostole ter
jih postavil za temelj Cerkve
in prinašalce svojega evangelija,
podpiraj v sedanjem trenutku zgodovine
svoje potujoče ljudstvo.
Opogumi tiste, ki jih kličeš,

naj ti sledijo v duhovniškem
in posvečenem življenju,
da bi mogli oploditi Božjo njivo
z modrostjo tvoje besede.
Naredi jih za voljno orodje svoje ljubezni
v vsakdanji službi bratom in sestram.
Sveti Duh, Duh svetosti,
ki vlivaš svoje darove v srca svojih vernih
in še na poseben način v srca tistih,
ki so poklicani, da bi bili služabniki
Kristusa,
pomagaj mladim,
da odkrijejo čar Božjega klica.
To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
sv. Janez Pavel II., 34. svetovni molitveni dan za
duhovne poklice, 1997

Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte (prim. Mt 10,8)
Jezus nikakor ni hotel, da bi njegovo življenje ostalo skrito ob njegovih najožjih
prijateljih in da bi ti veselo oznanilo o Božji ljubezni obdržali zase. Kakor je njega poslal
Oče, tako je tudi on najprej skrbno izbral svoje učence, jim dal spoznati Božjo ljubezen
in jih nato poslal med ljudi – v življenje. Dal jim je posebne naloge in zahteve, preko
katerih bi ljudje lahko spoznali njega in veselo oznanilo, ki ga prinaša na svet.
Kljub vsem strahovom in napakam, ki so jih imeli učenci,
jih je pooblastil za svoje odposlance. Dobili so moč, da so
ga v vsej polnosti predstavili povsod, kamor so prišli.
Opozoril jih je, da jih čakajo tudi hudi časi, toda obljubil
jim je pomoč Svetega Duha.
Po zgledu apostolov, je vse do današnjih dni vsak kristjan
poklican za pričevalca, apostola sodobnega časa. To ne
pomeni, da smo vsi nadarjeni govorniki ali pogumni
oznanjevalci. Daleč od tega. Toda če pripadamo Jezusu,
naše življenje stalno govori o njem.
Čeprav morda nismo naredili nobenega izpita iz Sveta pisma, vseeno lahko na kratko
povemo, kaj je Jezus storil za nas. Odkar smo se darovali njemu, se je življenje spremenilo.
Zato lahko, če nas kdo vpraša, povemo svojo osebno izkušnjo o tem, kar smo od njega
»zastonj prejeli«. Sploh ni pomembno, če se nam besede zatikajo, saj glavno pričevanje
ni v besedah, ampak v spremenjenem življenju, kadar on prebiva v njem.

Nekatere ljudi v Cerkvi pa je Bog poklical za »posebne« oznanjevalce. To so kristjani, ki
Jezusovo oznanilo posredujejo na drugačen način – so duhovniki, redovniki, misijonarji
… Ti še na poseben način oznanjujejo, hkrati pa poskušajo ljudem pokazati, s čim se
morda od Boga oddaljujemo in upiramo njegovi ljubezni. Vabijo nas k spreobrnitvi in
nam v moči Jezusove daritve na križu podeljujejo spravo z Bogom.
Vsak oznanjevalec pa je v življenju brez moči, če nima Jezusovega Svetega Duha. Brez
njega ne more ljudem posredovati osvobajajočega oznanila. Jezus Kristus želi, da smo
vsi verujoči njegove priče, njegovi apostoli, da tako s svojim življenjem in besedo
drugim popolnoma »zastonj« približujemo Boga.
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Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

SVETE MAŠE
NED., 18.6.

PON., 19.6.

TOR., 20.6.

SRE.,

21.6.

ČET., 22.6.
PET.,

23.6.

SOB., 24.6.
NED., 25.6.

11. NEDELJA MED LETOM
7.00 ††† Božič, Kreljeva 6
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Nazarij, koprski škof
19.00 † Danilo Jež, obletna, Gradišče 33a
† Zofija Marc, Obletna, Kosovelova 1
Irski mučenci
19.00 Gradišče: † Karlo Naglost, Gradišče 13
v čast Rešnjemu Telesu za pokoj duše, Cesta 18. aprila 3
Alojzij, redovnik, obvezni god
7.00 za božji blagoslov in srečno pot
11.00 za duhovne in redovne poklice, Vojkova
Janez Fisher in Tomaž More, mučenca
19.00 † Miro Semenič, osmina
SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik
19.00 † Ivanka Sever, Pod gradom 3
Rojstvo Janeza Krstnika, Srce Marijino, Svetogorska Mati božja
19.00 † Štefanija Puc, Kosovelova 23
12. NEDELJA MED LETOM
7.00 ††† Furlan, Vojkova 40
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
֠ V zakristiji dobite novo številko Družine.
֠ Popoldne ob 1430 je krst Maše Biogaj. Vključimo krščenko in njeno družino v svoje
molitve. Molitev rožnega venca je pol ure prej. Po krstu so litanije in blagoslov.
֠ Otroci so ta dan dobili veroučna spričevala. Kdor je bil odsoten, jih lahko prevzame v
zakristiji tudi prihodnje nedelje do 9. julija. Po tem datumu bodo spričevala v župnišču.
֠ Uradne ure so ta teden v torek po običajnem urniku.
֠ V sredo imamo v Vipavi srečanje sošolcev, ki smo bili skupaj posvečeni leta 1990. Da
nas je Bog izbral za svoje duhovnike se mu bomo zahvalili pri sveti maši ob 11. uri.
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Kdor more, je povabljen, da se udeleži svete maše in skupaj z nami moli za nove
duhovniške poklice.
V petek je praznik Srca Jezusovega. Lepo povabljeni k sveti maši, da se Jezusu
zahvalimo za njegovo ljubezen do nas.
V petek, 23. junija, na praznik Srca Jezusovega, ob 19.30, bo v Vrhpolju maša za zakonce
in družine in za domovino. Sveto mašo ob dnevu državnosti bo daroval g. Milan Pregelj,
vojaški vikar. Za zakonce in družine pa bo somaševal g. Janez Kržišnik. Po maši zakonci
in duhovniki v vabljeni župnišče, da se povežemo in med seboj spodbudimo.
V soboto bi bil praznik Srca Marijinega. Ker sovpada s praznikom rojstva Janeza
Krstnika, liturgično prevlada ta praznik. Vseeno pa se skupaj s slavljenjem rojstva
Janeza Krstnika zahvalimo za Marijino ljubezen do nas.
V nedeljo je na Sveti Gori slovesno praznovanje tristote obletnice kronanja Marijine
podobe. Povabljeni ste, da se te slovesnosti udeležite. Slovesna maša je ob 16 uri. Mašo
bo vodil apostolski nuncij za Slovenijo. Upoštevajte, da bodo težave s parkirišči in se
ustrezno organizirajte (Pojdite pravočasno, potujte skupaj…)
Zahvaljujem se vam za darove, ki ste jih darovali pri ofru prejšnjo nedeljo. Pri obeh mašah
smo zbrali 4.435,40 €. To je glede na običajno miloščino res zelo lep dar. Se priporočam še
za naprej. Vsak po svojih zmožnostih in po svojem čutenju. Gradnja bo trajala še kar nekaj
časa in ves čas boste povabljeni, da pomagate s svojimi darovi.
Kot je bilo predvideno, je v tem tednu župnišče zraslo do strehe. Sedaj je prvenstvena
naloga, da gradnjo zaščitimo pred dežjem. To pomeni, da čim prej postavimo strešno
kritino, izoliramo pročelje in vgradimo okna in vrata na pročelju. Vsak evro pride prav.
Se priporočam.
Kdor bi si rad ogledal gradbišče, je dobrodošel, vendar naj upošteva, da je hoja po
gradbišču nevarna. Zato pridite na ogled zvečer in ko ni delavcev. Ko bo končana prva
faza gradnje, bomo organizirali dan odprtih vrat, kjer se boste lahko seznanili s
potekom gradnje, razporeditvijo prostorov in še z mnogimi zanimivostmi v zvezi s to
obliko gradnje.

֠ Strežniki:
PON:
TOR:
SRE:
ČET
PET:
SOB
NED:

ob 19.00
ob 19.00
ob 7.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 7.00

Benjamin Kariž, Rudi Fajdiga
Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
Simon Kete, Matej Kete
Luka Rodman, Filip Skapin
Jan Poljšak, Kristijan Boben
Matic Tomažič, Jan Zorn
Kristijan Boben, Matic Gregorič
Simon Kete, Matej Kete
ob 10.00 Amadej Kariž, Marijan Kariž, Benjamin Kariž
Filip Skapin, Luka Rodman, Sebastjan Jermol
ob 14.30 Anže Tomažič, Matic Tomažič
֠ Bralci: 24.6. Cirila Šček, Irena Šček
25.6. Polona Ferjančič ob 7.00; Mojca Lavrenčič, Jernej Naglost ob 10.00
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod gradom,, Na Hribu, Trg Pavla Rušta,
Ulica Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica
Izdaja župnijski urad Vipava, http://zupnija-vipava.si

