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BOŽJI SIN! 

 
 današnjem evangeliju na 19. nedeljo med letom beremo, da je Jezus »velel« 
svojim učencem, naj stopijo v čoln in se prepeljejo na drugo stran. Ni se jim 

dalo. Bili so utrujeni od delitve kruha in pobiranja koscev, kar se je dogajalo pred 
tem. K vsemu temu se je večerilo, obetala se je vetrovna noč. A so Jezusa pač 
ubogali. Ni bilo dovolj, da so jih do skrajnosti izmučili valovi, proti jutru jih je 

prestrašila še prikazen, nazadnje je pa še Peter skoraj 
utonil. Obupen večer in noč. Nevšečnost za 
nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker so Jezusovi. 
Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane, da skrbno molijo, 
redno hodijo v cerkev, pošteno živijo, pa jih Bog kar 
naprej tepe. Postavlja jih pred preizkušnje in jih spravlja 
v obup. Najbrž s svojimi tožbami pogosto pretiravajo, 
kolikor pa je v njih resnice, imajo odgovor prav v 
današnjem evangelijskem odlomku.  
Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne boža. Nenehno 
so se morali truditi, vse sile so morali napeti, … 
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LETO 2017 
ŠTEV. 33 
13.8.2017 –  19. nav. nedelja 

                

 

V

marsikatere njegove odločitve niso razumeli.  Včasih so se zaradi pomanjkanja vere 
celo potapljali. A so prišli tudi trenutki, ko so prevzeti nad Jezusovo modrostjo in 
močjo vzklikali: »Resnično si Božji Sin!« 
Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med njimi, koliko bolj velja podobna slika danes, 
med nami – Jezusovimi učenci sodobnega časa. Nič drugačni nismo, tudi situacije so 
pogosto podobne, vendar pomembno je, da kljub vsemu znamo čim večkrat in 
prepričljivo vzklikniti: »Resnično si Božji Sin!« Verujemo v to?! 

Po: Beseda da Besedo 
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iti moramo popolnoma »slepi«, da se prepustimo svojemu vodniku in se mu damo 
voditi; mu v polnosti zaupamo. Tako je Gospod primoran zavestnemu kristjanu 

večkrat odreči vso luč, da bi se prečistil, da bi znal računati samo na Boga. Da bi ga v 
svojem življenju prepoznal in priznal. 
Človek se je zanašal na organizacijo, zdaj ne ve, kaj naj še počne. Zanašal se je na svojo 
besedo, zdaj se ne zna več izražati. Imel je zaupanje v vrednost sestankov, toda tisti, ki jih 
je tako skrbno pripravil, so klavrno propadli. Tam, kjer je žel uspeh za uspehom, doživlja 
polomije. In Bog, ki se navidezno norčuje iz njegove nenadne in popolne nesposobnosti, 
deluje še naprej, toda izven običajnih okvirjev. Ko se tak kristjan, ves osramočen in 
obupan, obrne h Kristusu, ga več ne najde. Ostal je sam sredi noči. 
Preizkušnja je boleča. Ne smemo si prizadevati, da bi ji za vsako ceno ubežali, pač pa 
moramo kristjana pomiriti. Lahko je zgolj »prikazen«, ki je ne znamo pravilno osvetliti, 
prepoznati … Dejstvo je, da kakor zapornica na jezu zaustavlja vodo, da se dvigne in 
podvoji svojo moč, tako tudi Bog noče, da bi dejavnost kristjan ostala nekje pri tleh, nekje 
v temi, zgolj med prikaznimi … Pusti, da doživi zunanji neuspeh, da bi se izčistila in utrdila 
njegova vera. Da bi v vsem spoznal Gospoda in mu zaupal. 

Po: M-. Quoist, Molitve 
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������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 13.8. 19. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Jože Petrič, Gradišče 39c 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
PON., 14.8.  Maksimiljan Kolbe 
  20.00 Log: † Jože Kete, Log 1 
TOR., 15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE – slovesni praznik 
   V Logu sv. maše ob 6.30, 8.00 in 10.00. 
  10.00 ††† Franc Pivk, Janez Zupet, Pavle Šporn 
   za vse žive in pokojne župljane 
  19.00 Vipava: † Jože Lovrenčič, 30. dan 
SRE., 16.8. Rok, romar in spokornik 
  7.00 † Vinko Premrl, Milana Bajca 10 
ČET., 17.8. Evzebij, papež 
  19.00 †† Franc in Ivana Trošt, Kociančičeva 5 
PET., 18.8. Helena, cesarica 
  19.00 † Ivana Pregelj, obletna, Zemono 6 
SOB., 19.8. Janez Eudes, duhovnik 
  19.00 † Jožef Žorž, Beblerjeva 35 
   † Jožica Pregelj, obletna, Pod gradom 5 
NED., 20.8. 20. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Blaž Nabergoj, obletna, Ob Beli 5 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 

                        
������   OZNANILA  ������ 

 
֠ V zakristiji dobite novo številko Družine. 
֠ V poletnem času ni nedeljske popoldanske pobožnosti. Lahko pridete zmolit rožni 

venec sami. 
֠ Jutri zvečer je v Logu sv. maša na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Pri 

maši bosta združena zbora župnij Šturje in Col s solisti izvajala Svetogorsko mašo, 
ki jo je ob obletnici kronanja Marijine podobe uglasbil msgr. mag. Jože Trošt. Z 
izvedbo te maše bomo  izkazali spoštovanje in zahvalo tudi prof. Jožetu Troštu, ki 
ga lani zaradi njegovega zdravstvenega stanja nismo mogli povabiti, da bi skupaj z 
nami v Logu obhajal svoj jubilej mašništva. 

֠ Od 17.00 dalje bo priložnost za spoved. Na razpolago bo več spovednikov. 
֠ Po maši bo okrog cerkve procesija s svečkami, ki jih boste dobili ob vratih cerkve, 

ko se bomo zvrstili v procesijo. 
֠ Med procesijo bomo peli litanije Matere Božje z odpevi. 
֠ Po vrnitvi v cerkev bo še blagoslov z Najsvetejšim. 

Vreme napovedujejo lepo. V primeru spremembe, bomo program procesije prilagodili. 
V procesiji nosijo Marijin kip dplirniki, strežniki pa naj za procesijo in mašo pridejo vsi. 

֠ Na praznik Marijinega vnebovzetja so v logu maše: ob 6.30, ob 8.00 in ob 10.00. 
Pri mašah nas bo nagovoril škof Jurij Bizjak, ki bo tudi vodil slovesno mašo ob 10h.  
Od 6.00 do konca zadnje maše boste lahko opravili sveto spoved. Na razpolago bo 
več spovednikov. 
Na praznik zvečer je še sv. maša v župnijski cerkvi. 

֠ Gradnja župnišča v teh dneh zaradi dopustov počiva. Prejšnjo nedeljo smo pri 
mašni nabirki zbrali 561,10€. Neposredno na TRR je bilo nakazanih 210,00€. 

֠ Uradne ure so ta teden v ponedeljek od 9h do 12h. 
֠ Strežniki:  

֠  Bralci:  14.8. Cirila Šček, Irena Šček (Log) 
15.8. Elza in Vladimir Anžel (Log ob 10.00) 

 Irena Fabčič, Maja Funa (Vipava ob 19.00) 
19.8. Zala Tomažič 

   20.8. Peter Kete ob 7.00; Zvonka Starc, Barbara Tomažič ob 10.00 

֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Tabor, Vojkova ulica, Goriška in Gradiška cesta 
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 zaupanjem in priznanjem Boga je podobno kot z 
avtom, ki se pelje čez most. Za to, da bo avto prišel 

čez most, je bolj pomembna neokrnjenost mostu, kot pa 
to, kaj voznik čuti, kaj razmišlja ali o čem se pogovarja 
z osebo na sovoznikovem sedežu. Na drugo stran ga bo 
prinesla integriteta mostu, v katero je voznik položil 
svoje zaupanje, ko se je zapeljal na most. Mostu je 
nezavedno priznal njegovo »popolnost« in jo sprejel 
brez dvomov. 
Na podoben način tudi Bog zahteva od nas, da zaupamo v njegovo popolnost in 
značaj, vsakršno pomoč, usmiljenje, ljubezen, modrost in pravičnost. 

Po: Marilyn Adamson 

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

PON: ob 19.00 Sebastjan Jermol, Filip Skapin 
TOR: ob 10.00 Filip Skapin, Matic Tomažič, Simon Kete 
  Marko Koren, Jan Poljšak, Matej Kete (LOG) 
 ob 19.00 Rudi Fajdiga, Kristijan Boben 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete  
ČET ob 19.00 Rudi Fajdiga, Marko Koren 
PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Jan Poljšak 
SOB ob 19.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič 
NED: ob   7.00 Kristijan Boben, Matej Kete 

Luka Rodman, Simon Kete   
 ob 10.00  Sebastjan Jermol, Filip Skapin 

Klemen Kete, Jernej Fajdiga  
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