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DO KDAJ? DO KOD? KOLIKO? 

       
edaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na dopustu, jih lahko malo podražimo. Otrok se 
pri julijskih in avgustovskih nedeljskih mašah najde bolj malo. Če že kakšnega vidiš, se 

te lahko prime hudobna misel, če ni morda zašel. No, pa si predstavljajte, da ste učitelj, 
vaši učenci pa nič ne znajo. Ali pa, da ste katehet, pa vaših otrok ne bo k 
bogoslužju, ki – za razliko od verouka – nekaj POMENI in PREDSTAVLJA za 
kristjanovo duhovno življenje. Verjetno se ne bi dobro počutili, kakor se ne 
počutijo dobro prenekateri kateheti. Morda bi bilo dobro, da rečemo, da jih boli. 
Upam, da jih boli! Zato, ker te reči pač niso tako preproste. 

Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam je lahko v pomoč 
sejalec. Kateri že? Ja, tisti vendar, ki nam je dve nedelji 
spregovoril o svojem Božjem delu. O delu, ki ga 
tolikokrat ne razumemo. Mi bi njivo drugače gnojili in 
prekopavali, vinograd na drug način obrezovali in 
škropili, plevel populili, da bi se pokazal sad našega 
truda, on pa … Sejalec nam je res nekoliko nerazumljiv. 
Ima čisto drugačne, za nas zastarele metode. On zrnje 
trosi. Z največjim veseljem seje po njivi, ne da bi se 
menil, kam bo seme padlo. Med trnje, na kamen ali ob 
pot, ali pa na rodovitno zemljo, kamor spada. On že ve, 
da je tako dobro, in če je seme Božja beseda, sejalec pa 
Bog sam, potem ne sme biti dvomov. Ali pa, ko nam je 
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nedavno, v nedeljo predstavil žetev. Ljulko bi potrgali že zdavnaj, vem, pa nas Gospodar 
opozori, da bi se lahko naredila škoda tudi na žitu. Kar počakajte! Ko bo pa žetev, bomo 
ločili dobro od slabega. Takrat bo hudo za plevel! 
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj tisti, ki uči svete stvari. Mar naj obupa? Mar naj 
zaradi slabe letine naslednje leto nič več ne seje in sadi? Dobro ve, da bo lačen, če ne bo 
spet poskusil. Ne neha oznanjati, kljub temu da marsikatera beseda in seme padeta na 
povsem gluha ušesa. Na koncu tudi ves izkupiček ne bo stoteren, a tudi če se samo 
trideseteren, ni nič manj vreden. Še bolj, ker je bilo verjetno truda še več, in če so 
bili pogoji slabi, je še dobro, da je sploh kaj rodilo. 

Po: http://radio.ognjisce.si/sl/156/komentarji/14402/ 
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a Krištofovo nedeljo Cerkev na 
Slovenskem spet zaznamuje 

misijonska akcija Miva. Po župnijah je 
tako blagoslov vozil in prostovoljna 
nabirka za misijonska vozila.  
Evropska družba velja za 
nadpovprečno mobilno, kar posledično 
pomeni tudi večji ekološki problem. V 
revnih deželah juga pa bi večja 
mobilnost pomenila, da nekdo v 
primeru bolezni pravočasno prispe v 
bolnišnico. Otroci iz najbolj odročnih 
krajev lahko obiskujejo šolo. Nova 
vozila lajšajo pastoralno in razvojno 
sodelovanje ter zdravstveno oskrbo v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. 
Pod okriljem Misijonskega središča Slovenije deluje ustanova Miva – Slovenija, ki je 
članica svetovne Mive in zbira denar za prevozna sredstva misijonarjev. Ti pri svojem 
poslanstvu nujno potrebujejo motorizirana vozila, ker je njihovo delo večinoma vezano na 
območja, ki so precej oddaljena od urbanih in razvitih središč.  
V akciji vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent 
oziroma en evro za tisoč kilometrov. Z blagoslovom vozil kličemo priprošnjo svetega 
Krištofa za blagoslov in odgovornost na cestah. Tisti, ki se odločijo za blagoslov 
avtomobila ali dar, prejmejo spominsko podobico in nalepko. Z akcijo Miva vernike vabijo 
k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo 
življenje ali vrnejo zdravje. Vozila, ki jih uporabljajo misijonarji, omogočajo njihov prevoz 
in prevoz šoloobveznih otrok v šolo, uporabljajo pa jih tudi za prevoz gradbenega materiala 
za vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol ali dispanzerjev. MIVA vozila zagotavljajo vsaj 
osnovno gibljivost v misijonskih deželah. Tako so tudi oddaljene vasi oskrbljene z 
najnujnejšim za življenje.  

Po: http://radio.ognjisce.si/sl/120/aktualno/4900/ 

N



������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 23.7. 16. NEDELJA MED LETOM – Krištofova nedelja 
  7.00 † Franc Lavrenčič, Bevkova 2 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 24.7.  Krištof, mučenec 
  19.00 † Magdalena Krašnja, osmina 
TOR., 25.7. Jakob Starejši, Apostol 
  19.00 Gradišče:  † Janko Bukovič, Gradišče 48 
   † Jože Lovrečič, osmina 
SRE., 26.7. Joahim in Ana, starši Device Marije, obvezni god 
  LOG: svete maše ob 6.30, 8.00 in 10.00 
  19.00 † Andrej Ferjančič, Grabrijanova 4 
ČET., 27.7. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda 
  19.00 † Angela Bratož, obletna, Milana Bajca 11 
PET., 28.7. Viktor I., papež 
  19.00 † Silvo Vovk, Pod Gradom 14 
SOB., 29.7. Marta, Lazarjeva sestra 
  19.00 † Milan Koren 
   Za duhovnike in duhovniške poklice 
NED., 30.7. 17. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Tine Rehar, Gregorčičeva 2 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 

Škof Metod bo v teh dneh maševal po naslednjih namenih: 
† Tine Rehar, svetopisemska skupina   Za srečen zakon, Vrhpolje 
† Silva Fabčič, Orehovica 25    V zahvalo, Vojkova 
V zahvalo in priprošnjo, Vinarska 3   Po namenu, Milana Bajca 
†† Anica in Janez Poniž, Milana Bajca 11  † Janko Bukovič, Gradišče 48 
††† Jež in Pregelj, Kosovelova 12 
V čast Materi Božji za vse potrebe, Gradišče 3 
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֠ V zakristiji dobite novo številko Družine 
֠ V juliju in avgustu ni nedeljske popoldanske pobožnosti. 
֠ Danes je Krištofova nedelja, ko se Bogu zahvalimo, za vse poti, ki smo jih varno 

prevozili in se priporočamo za srečno vožnjo. Darovi, ki jih boste oddali pri maši, 
bodo namenjeni za vozila misijonarjev, ki morajo dostikrat do ljudi po nemogočih 
in nevarnih cestah. 

֠ V ponedeljek po maši (ob 19.30) je sestanek župnijskega gospodarskega sveta.  
֠ V sredo je v Logu praznik sv. Joahima in sv. Ane. Maše so kot običajno: ob 6.30 

Vrhpolje, ob 8.00 Budanje in ob 10.00 Vipava. Spovedovanje je ves čas od 6. ure 
dalje do konca zadnje maše. Zvečer je še maša v Vipavi ob običajni uri. Ob 

prazniku Marijinih staršev molimo za starše in za mlade družine, da bi spolnile 
svoje poslanstvo posredovanja vere na mlajše rodove 

֠ Uradne ure so v torek dopoldne od 9h do 12h in popoldne od 16h do 18h. 
֠ Strežniki:  

֠   Bralci:  29.7 Anja Lavrenčič 
    30.7. Magda Rodman ob 7.00; Mirjam Klemše, Jernej Malik 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 
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Gospod, daj mi trdno roko in budno oko. 
Daj, da z svojim prevozom 

ne vznemirjam miru med mojimi bližnjimi in 
ne zasejem bolečine med svojimi brati. 

Prosim te, Gospod, tudi za tiste, ki so z menoj: 
obvaruj jih smrti, ognja in nesreče. 

Pouči me, 
kako naj koristim svoj avto za potrebe drugih. 

Daj, da razumem, 
da zaradi nespoštovanja predpisov 

ne smem žrtvovati življenja, ki je tvoj dar, 
niti poškodovati ustvarjene lepote. 

Pouči me, 
da z veseljem in ljubeznijo hodim po stezi mojega življenja, 

tako da ne povzročam zla 
ter prispem na kraj večnega odrešenja. Amen. 

Po: Molitev za voznike (romar.com) 
 

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

PON: ob 19.00 Matic Tomažič, Rudi Fajdiga 
TOR: ob 19.00 Jan Poljšak, Jaka Leban (Gradišče) 
SRE: ob 19.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič 
ČET ob 19.00 Marko Koren, Rudi Fajdiga 
PET: ob 19.00 Matic Gregorič, Kristijan Boben  
SOB ob 19.00 Filip Skapin, Marko Koren 
NED: ob   7.00 Sebastjan Jermol, Kristijan Boben,  

Filip Skapin, Luka Rodman 
 ob 10.00  Sebastjan Jermol, Jan Poljšak,  

Marko Koren, Matic Gregorič 


