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������    NE BOJTE SE!   ������ 
 

istega, ki vzdržuje svoj odnos z Bogom, to je, se ohranja v Božji milosti, pravi 
današnji evangelijski odlomek, bodo morda fizično sicer res lahko ubili; lahko 

mu bodo vzeli tisto bivanje, ki je podobno senci, na noben način pa mu ne bodo 
mogli vzeti življenja, ne bodo mogli pretrgati njegovega odnosa z Bogom. Tega ne 
morejo storiti drugi. To lahko stori samo tisti, ki ni zvest svoji obveznosti in ne 
prizna Jezusa pred ljudmi. 
To je torej ukaz, ki predstavlja jedro Jezusovega učenja: Bolj se bojte tistega, ki more 
dušo in telo pogubiti v pekel, kar pomeni, da lahko popolnoma odvzame življenje, 
nepopravljivo potrdi prelom odnosa z njim. Stavek je trd in na prvi pogled se v tem 
primeru »bojte se« zdi sinonim izraza »strah naj vas bo«; razlogi pa, ki jih navaja 
Jezus, zelo zabrišejo ta pomen. Jezus pravi, da je Bog Oče za tiste, ki jih je on sam 
poslal na svojo žetev (Mt 9,38). In Oče skrbi za svoje stvari, tudi za vrabce, ki se 
prodajajo za en novčič. Oče je svojim odposlancem blizu tudi takrat, kadar so na 
sodiščih in jim pomaga po svojem Duhu (Mt 10,20). Jezus to tukaj pove s prelepo 
prispodobo: “Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti.” V kakršnem koli položaju 
se poslani znajde, vedno je pod Očetovim varstvom. Jezus namreč pravi: “Več kot 
mnogo vrabcev ste vredni vi.” V tej luči ukaz “bojte se rajši tistega” izgubi svoj 
pomen strahu in kakor povsod v Svetem pismu izraža vdanost v Očeta, izraža 
ljubezen; in če že je nek občutek strahu, gotovo ni strah pred obsodbo, ampak strah, 
da ne bi ugajali Očetu, da bi izgubili tisti življenjski in večni odnos, ki ga imamo z 
njim in ga on želi ohraniti za večno. 
Sedaj je vse jasno. “Ne bojte se” je spodbuda k zvestobi še iz drugega razloga: da bi 
ohranili edinost z Jezusom, ki nas čaka.  

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 
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Molitev ob dnevu državnosti: 
 

Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,  

prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo,  

našo domovino in domovino naših prednikov.  

Podeli ji svobodo, varnost, mir  

in pravo mesto v svetovni družini narodov.  

Podpiraj jo na poti k duhovni  

in družbeni prenovi po svoji volji.  

Sprejmi kri, ki je bila darovana  

za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok,  

da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh.  

Posebej te prosimo,  

vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici,  

da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju.  

Vsem pa, ki so odšli po svetu,  

a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo,  

pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,  

da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,  

deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj  

in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo.  

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen.                  Po: B. Finku 
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voja ljubezen je vedno z menoj.  
Kako čudovit dar si mi dal!  

Našel sem dom v tebi.  
Tudi če sva narazen,  
nosim tvojo ljubezen s seboj,  
z zavestjo, da je vedno del mene.  
O, Bog, prosim te, pomagaj mi,  
da bom vsak dan v stiku s tvojo ljubeznijo.  
Naj jo čutim, naj mi daje moč in zaupanje,  
ko bom stal pred preizkušnjami. 
Naj se nikoli ne ločim od tvoje ljubezni. 
Varno me vodi skoz vsak moj dan  
in me pripelji v tvoj večni dom. 
Amen. 

Po: S teboj je breme lažje 

T



������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 25.6. 12. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 ††† Furlan, Vojkova 40 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 26.6.  Vigilij, škof 
  19.00 † Ivan Cunta, Ob Beli 1 
   † Ludvik Curk, Beblerjeva 
TOR., 27.6. Ema Krška, kneginja 
  19.00 Gradišče:  † Marija Božič, osmina 
                     † Jože Bizjak, Gradišče 
SRE., 28.6. Irinej, škof in mučenec 
  7.00 † Tomaž Lorenz 
ČET., 29.6. PETER IN PAVEL, apostola, slovesni praznik 
  19.00 † Stanislav Nabergoj, Vojkova 2 
PET., 30.6. Prvi mučenci rimske cerkve 
  19.00 † Ciril Skapin, Vojkova 27 
SOB., 1.7. Ester, svetopisemska žena 
  19.00 † Jože Žgavec, Gradišče 19 
NED., 2.7. 13. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 v čast slovenskim mučencem za domovino, Gradišče 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 

������   OZNANILA  ������ 
 

֠ V zakristiji dobite novo številko Družine in Ognjišča. 
֠ Danes ni popoldanske pobožnosti. 
֠ Povabljeni smo na Sveto Goro k slovesni maši ob 300 letnici kronanja. Maša 

je ob 16 uri, vodil jo apostolski nuncij za Slovenijo. Upoštevajte da bo 
gneča, zato pojdite na pot pravočasno. 

֠ V sredo ob 18 uri je blagoslovitev Petrovega doma v Šempetru, ki je 
namenjen upokojenim duhovnikom. Najprej je maša v župnijski cerkvi, 
potem pa blagoslov in pogostitev. Po blagoslovu je možen ogled. 

֠ V četrtek je posvečenje novomašnikov na Sveti Gori. Maša je ob 17 uri. 
Bodimo Bogu hvaležni za vsaj enega novomašnika v naši škofiji in molimo 
in delajmo še bolj zavzeto za nove duhovne poklice. 

֠ Uradne ure so ta teden v torek po rednem urniku. 
֠ Dela v župnišču potekajo po načrtu. V minulem tednu so delavci zabili 

deske na ostrešje in jih zaščitili s paropropustno folijo ter uredili vse  
potrebno za izvedbo spojev streh in sten s sosedi. V tednu pred nami je v 

načrtu postavitev dimnikov, strešnikov in strešnih oken.  
֠ Prejšnjo nedeljo smo pri nedeljski nabirki zbrali 606,34 €. Med tednom ste 

prinesli v pisarno 800,00 €, neposredno na TRR pa je bilo nakazanih 300,00 
€ za župnišče. Za vaše darove se vam iskreno zahvaljujem. 

֠ Hvala in Bog lonaj tudi za darove, ki ste jih ob godu darovali meni osebno. 
֠ Strežniki: 

֠  Bralci: 29.6. Elza in Vladimir Anžel 
     1.7. Barbara Batagelj 
     2.7. Elvira Jež ob 7.00; Andreja Žigon, Tomaž Vrčon ob 10.00 

֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. 
                                              Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila, Glavni  
                                              trg, Kreljeva in Grabrijanova ulica 

 

 
 

Bog našo nam deželo, 
Bog živi ves slovenski svet, 

brate vse, 
kar nas je 

sinóv sloveče matere! 
 

(F. Prešeren, Zdravljica) 
 

Izdaja župnijski urad Vipava, http://zupnija-vipava.si 

PON: ob 19.00 Benjamin Kariž, Rudi Fajdiga 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban  
SRE: ob   7.00 Simon Kete, Matej Kete 
ČET ob 19.00 Luka Rodman, Filip Skapin 
PET: ob 19.00 Jan Poljšak, Kristijan Boben 
SOB ob 19.00 Matic Tomažič, Jan Zorn 
NED: ob   7.00 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 


