SVETE MAŠE

ŽUPNIJA VIPAVA IN ŽUPNIJA SLAP

Farno
ogledalo

NED., 10.9.

LETO 2017
ŠTEV. 37
10.9.2017 – 23. nav. nedelja

TOR., 12.9.

PON., 11.9.

SRE., 13.9.

NEKAJ JASNIH NAVODIL ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE

V

današnjem drugem berilu je jasno rečeno, da če si človek kaj sposodi in sposojeno
vrne, je njegov dolg poravnan. Je pa dolg, ki ga poravnavamo vse življenje, in vendar
ni nikoli poravnan: to je dolg ljubezni. Zakaj? Zato ker smo vse življenje dolžni o drugih
dobro misliti, dobro govoriti, jim dobro delati in želeti ter zanje moliti.
Prav zato so v tej zapovedi obsežene vse druge: Božje, naravne in človeške. Zakaj Jezus
tolikokrat graja pismouke in farizeje, ko so vendar zelo natančno izpolnjevali določila
postave? Zato ker so jih izpolnjevali brez ljubezni. Na mestu je vsekakor vprašanje: »Če bi
Jezus prišel v naše skupnosti, bi našel dolgove ljubezni poravnane?«
Dejstvo je, da smo ljudje nagnjeni k skrajnostim. Takšni so bili tudi nekateri kristjani, med
katerimi je oznanjeval evangelist Matej, čigar odlomek smo poslušali. Tiste med njimi, ki
so se v preganjanjih pokazali za omahljive, so hoteli iz skupnosti kratko malo izključiti.
Iz Jezusovega odgovora razberemo, naj ne ukrepamo proti grešniku zaradi vsake
malenkosti. Če pa že mislimo, da je treba ukrepati, naj se to zgodi na primeren način, med
štirimi očmi. Če to ne zaleže, naj pomaga zadevo
razčistiti kdo, ki je vreden zaupanja, in naj se trudi, da
brez potrebe ne pride v javnost. Namen takega
postopka je ohranitev skupnosti. Ko pa se izkaže, da
bratovo početje skupnosti škoduje, ga je potrebno
postaviti pred odločitev: podvrzi se skupnosti, ker smo
v njej zbrani v Jezusovem imenu. Če ti je kaj do
Jezusa, se drži njegovega evangelija, kakor se ga
držimo mi. Če ti evangelij, kakor ga razume naša
skupnost, ne ustreza, se sam iz nje izključuješ in je
prav, da jo v tem primeru tudi zapustiš.
Po: Beseda da Besedo

ČET., 14.9.

PET., 15.9.

SOB., 16.9.

NED., 17.9.

23. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Marjeta Prelc, obletna, Na hribu 12
8.30 Slap za vse žive in pokojne župljane Slapa
10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave
Prot in Hijacint, mučenca
19.00 † Ivan Lavrenčič, cesta 18. aprila 9
† Franc Bolčina, Gradišče 33e
Slap: ††† Verbič, Slap 3i
Marijino ime
17.00 Slap: Za duše v vicah
19.00 Vipava: Za božji blagoslov pri delu, Vojkova
Gradišče: ††† Petrič in Tomažič, Gradišče 46
Janez Zlatousti, cerkveni učitelj, obvezni god
7.00 †† Marta in Albin Višnjevec, Vojkova 25a
17.00 Slap: Za † teto Julko, po namenu Ambrožič, Slap 25
Povišanje sv. Križa, praznik
19.00 Gradišče: † Stanislav Poljšak, Gradišče 39a
Slap: po namenu darovalca
Žalostna Mati Božja, obvezni god
17.00 Slap: Za duše v vicah
19.00 † Anton Božič, Vojkova 36
Kornelij in Ciprijan, mučenca, obvezni god
8.00 Slap: Po namenu darovalca
18.00 Gradišče: † Felicita Jež, osmina
19.00 Za žive in pokojne iz družine Vidmar, Vinarska 1
24. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Pavel Rodman, Milana Bajca 7
8.30 Slap: za vse žive in pokojne župljane Slapa
10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave

G. škof Metod Pirih bo v teh dneh maševal po naslednjih namenih:
- † Otilija Malik, Gradišče, po namenu vnukov
- V zahvalo, Na hribu
- ††† Naglost in Rehar, Vojkova
- † Tomaž Lorenz
- V čast Materi Božji za dušno in telesno zdravje, Milana Bajca 10
- Za blagoslov pri delu, Kosovelova 26
- V čast Materi Božji za novoporočence, botra
- V čast Svetemu Duhu, Gradišče 22a
- V čast Materi Božji v priprošnjo, Laurinova 13
- V čast Materi Božji za zdravje, Na hribu 5

OZNANILA
֠ V zakristiji dobite novo številko Družine.
֠ Popoldne ob 1430 je v župnijski cerkvi v Vipavi molitev rožnega venca, litanije in
blagoslov.
֠ Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h.
֠ V četrtek je praznik povišanja sv. Križa, kateremu je posvečena cerkev na Gradišču.
Zato je maša ta dan na Gradišču. Pripravimo jo čim bolj slovesno.
֠ V Vipavi začnemo ta teden z rednim veroukom. Sprememba za ta teden je samo za
prvi razred, ki imajo vpisovanje in prvo uro v sredo ob 18h in za birmance, ki začnejo
prihodnji teden.
Urnik verouka za Vipavo je naslednji:
1. RAZRED
2. RAZRED
3. RAZRED
4. RAZRED
5. RAZRED
6. RAZRED
7. RAZRED
8. in 9. RAZRED –
priprava na birmo
SREČANJE MLADIH IN
ŠOLA ZA ANIMATORJE

sreda od 15.15 do 16h
sreda od 16h do 17h
sreda od 17h do 18.15
ponedeljek od 16h do 17h
torek od 15h do 16h
ponedeljek od 17h do 18h
četrtek ob 15h
četrtek ob 16h do 17:30
prvo srečanje v nedeljo 17.
9. po maši ob 10h

katehistinja Martina Krečič
katehistinja Martina Krečič
katehistinja Martina Krečič
katehet Marjan Prelc
katehistinja Lejla Irgl
katehet Marjan Prelc
župnik Lojze Furlan
župnik Lojze Furlan in
katehistinja Nina Trošt
župnik Lojze Furlan,
Marija Prelc Tratnik in
Danijela Čibej

֠ Na Slapu so veroučne maše po skupinah. K maši pridejo veroučenci in starši. Po maši
je srečanje staršev teh skupin.
- V torek ob 17h maša in srečanje za birmance (8. in 9. razred)
- V sredo ob 17h maša in srečanje za 1. 2. in 3. razred
- V petek ob 17h maša in srečanje za 4., 5., 6. in 7. razred
֠ Na Slapu je ta teden kip Fatimske Matere Božje z namenom, da kroži po družinah.
Vsak dan naj bo ena družina dežurna, da sprejme Marijo pod svojo streho pripravi
molitev ob kipu in skrbi za predajo tudi ostalim družinam, ki bi želele Marijin obisk na
tisti dan. Na mizi za tisk so listi, kjer se lahko vpišete, kateri dan bi katera družina
želela sprejeti Marijo za nekaj časa (uro, dve, tudi več). K molitvi povabite tudi sosede
in sorodnike. Namen molitve je Spreobrnjenje grešnikov, mir v svetu in duše v vicah.
Zadnja družina prinese kip v soboto pred mašo v cerkev.
֠ Zborovodkinja Zvonka Starc obvešča, da je župnijski mešani zbor je pričel s svojim
delom. Lepo ste povabljeni vsi, ki se mu nameravate pridružiti in tudi tisti, ki ste bili
nagovorjeni, pa še oklevate. Zelo vabljeni tudi moški. Vaje bodo ob petkih po večerni
maši, ob 19:45 Letošnje pastoralno leto bo "milosti polno leto" (posvečenje, misijon,
nova maša) in pevci smo poklicani, da s svojim petjem pričujemo za Kristusa.
֠ Prihodnjo nedeljo 17. 9. 2017 je pri cerkvi Marije Tolažnice v Logu srečanje družin.
Srečanje začnemo s sv. mašo ob 16. uri Srečanje bosta vodila dr. Mojca in Severin
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Maffi. Zagotoviti bomo skušali dovolj animatorjev za varstvo najmlajših v času
nagovora in pogovora s predavatelji. Dobrodošli tudi stari starši oziroma odrasli, pri
katerih se otrok počuti varno. Po nagovoru bo druženje in obed s skupne mize. To
pomeni, da vsaka družina pripravi nekaj, kar rada naredi in poje ter to ponudi ostalim
udeležencem. V primeru, da bo kaj hrane ostalo vsak odnese svoje domov. Pitna voda
je v Logu na razpolago. Prostori v Logu zadoščajo tudi za primer slabega vremena.
Sklep je predviden okrog 19. ure. Kdor bo želel, se bo lahko vrnil v Vipavo peš.
Strežniki:
PON: ob 19.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin
TOR: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Marko Koren; Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak
SRE: ob 7.00 Matej Kete, Simon Kete
ČET
ob 19.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak
PET: ob 19.00 Jan Poljšak, Kristijan Boben
SOB
ob 18.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Polšak
ob 19.00 Matic Tomažič, Jan Zorn
NED: ob 7.00 Matej Kete, Simon Kete, Luka Rodman, Matic Gregorič
ob 10.00 Sebastjan Jermol, Filip Skapin, Matic Tomažič, Anže Tomažič
Bralci: 16.9. Barbara Batagelj
17.9. Polona Ferjančič ob 7.00; Andreja Žigon, Tomaž Vrčon ob 10.00
Slap: Orjana Curk, Matej Petrič
Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica
Slap: hišne številke 15 in 34
Čiščenje cerkvene hiše: Ksenija Jereb, Nataša Nabergoj Jermolj
Slap: čiščenje veroučne učilnice: 9.razred

J

ezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu je pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub
fizični odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je odkriti, kje bo mogoče okušati njegovo
navzočnost. Jezus ne pravi, da ga bodo našli v samoti, prej ga bodo srečali med
verujočimi, ki so se zbrali skupaj − sredi teh, ki iščejo drug drugega, da bi gradili
skupnosti vere. Učenci se morajo zanesti drug na drugega, če hočejo okušati navzočnost
vstalega Jezusa.
Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil drugim? Na koga bi
se lahko te dni obrnil, da bi se mi pridružil v molitvi za poseben namen?
In še en pomemben poudarek je potrebno izpostaviti: da bi lahko pravilno razumeli vse
Jezusove besede iz teh evangelijskih vrstic, ki se dotikajo skrivnosti učinkovite molitve, jih je
potrebno razlagati v duhu celotnega Svetega pisma. Iskreno si zastavimo vprašanje: Kakšen
je najgloblji namen naših molitev? Da bi Bog izpolnjeval našo voljo ali da bi mi izpolnjevali
njegovo voljo? Če od Boga pričakujemo, da se bo prilagodil našim pričakovanjem, željam,
zahtevam itd., še nismo dojeli pravega duha molitve. V trenutku, ko se v molitvi posvetimo
predvsem prošnji, da bi nam Jezus pomagal izpolnjevati tisto, kar od nas pričakuje v danem
življenjskem položaju, pa se z njim gotovo znajdemo na isti “valovni dolžini”.
Po: www.molitev.net
Izdaja župnijski urad Vipava, http://zupnija-vipava.si

