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PRAVIČNOST V LJUBEZNI 

 
e prerok Izaija (55,6–9) pravi: »Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je 

blizu! … Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi 

potmi in moje misli nad vašimi mislimi.« S prispodobo o razdalji med zemeljskim in 
presežnim pokaže na neznansko vzvišenost tiste pravičnosti, ki jo prežema ljubezen, in je 
zato nad navadno zemeljsko menjalno, razdelilno in zakonsko pravičnostjo. Te tri hočejo 
veljati samostojno, ne da bi morala biti poleg tudi ljubezen. Za Božjo pravičnost pa je 
navzočnost ljubezni bistvena, saj je gonilna sila usmiljenja in odpuščanja. Pridružuje se ji 
Božja milost, ki na tej ravni povzroča spreobrnjenje. Pravičnost je dinamična in ustvarjalna. 
Prebuja in vodi nastajanje novega evangeljskega življenja. Božja pravičnost neprestano 
daje dober zgled ljudem s tem, da ni preračunljiva, ampak tako velikodušna, da je do ljudi 
naravnost razsipna. Razsipnost v prid potrebnih postane krepost.  
Do skrajnosti pravični ljudje so lahko še vedno sebičneži, ker so do decimalk natančni in do 

dolžnikov nepopustljivi. Božja velikodušnost pa nas uči 
obdarovanja. Naj ne dajemo samo tega, kar smo dolžni dati.  
Menjalna, razdelilna in zakonska pravičnost so potrebne kot 
red znotraj sveta. V krščanski misli, ki človeka v tem svetu 
že vseskozi usmerja nad ta svet, pa svetno pravičnost 
presega Božja in človeška ljubezen. 
Jezus je v času svojega življenja na zemlji pokazal, kakšen 
mora biti gospodar. On namreč pravi, da je dober gospodar 
tisti, ki je sposoben to, kar ima, velikodušno deliti z drugimi, 
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ne glede, če so si zaslužili to, kar so prejeli. Jezus plačila ne pogojuje z zaslugami in ozko 
pravičnostjo, ampak s podarjeno ljubeznijo. On je velikodušen tudi do tistih, ki so brez 
sleherne zasluge in pravic. Naše plačevanje temelji na strogi ekonomiji, kar pa moramo 
preseči s posnemanjem Jezusa, ki nas vabi, da bi bili tako radodarni, kot je on. Prav vsi 
hrepenijo po čisti in popolni ljubezni. Smo jo pripravljeni podarjati? 

Po: B. Lavrih 
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tari latinci so rekli: »Finis coronat opus. Konec krona delo.« Tudi za Slomška 
velja: konec življenja je krona njegovega dela. Zadnje leto svojega življenja je 

poromal v Rim, nato je zadnje mesece birmoval in opravljal pastoralne obiske, se 
udeležil še duhovnih vaj v Rogaški Slatini in na koncu poromal na Ptujsko Goro »po 
slovo«. Zadnja dva dneva po tem romanju je obležal na bolniški postelj in prejel 
zakramente. Vsi ožji sodelavci so prek dneva prihajali po slovo in zvečer na današnji 
dan, 24. septembra 1862, okrog pol devetih je prišla njegova zadnja ura. Med 
litanijami Matere Božje, je sredi vzklikov »Prosi za nas!« končal svoje zemeljsko 
življenje.  
Z novico o njegovi smrti je odmevalo po vsej škofiji prepričanje: »Svetnika imamo, 
svoje priprošnjika v nebesih imamo!« To so izjavljali ljudje po vsej takratni 
lavantinski škofiji in tudi po drugih sosednjih škofijah, posebej še v celovški in 
graški. Celo sovražniki in nasprotniki so to priznavali. 
Ob vsem tem je potrebno poudariti njegovo delo za edinost kristjanov in ustanovitev 
molitvenega občestva – Bratovščine svetega Cirila in Metoda. Ločitve, razkoli, 
neenakost med kristjani so bile in so še rane na Kristusovem skrivnostnem telesu. 
Edinost ni zadeva politike, diplomacije, filozofije, ideologije, tudi ne zadeva moči ali 
oblasti, marveč je Božji dar, ki si ga lahko samo izmolimo in izprosimo. Slomšek se 
je tega dobro zavedal, zato je 1851 ustanovil posebno molitveno družbo za edinost 
kristjanov. Bil je prepričan, da samo molitev lahko ozdravi to rano. Tudi mi smo še 
danes povabljeni, da molimo po tem namenu – naj nam bo tudi v tej prošnji 
priprošnjik naš bl. Slomšek. 

 

F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste 
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veta vera bodi vam luč! To velja za verujoče in za vse 
ljudi dobre volje. Materni jezik bodi vam ključ. Saj 

vemo, kako smo se učili in se preko maternega jezika odpirali 
svetu in življenju. Mislimo tukaj tudi na vso narodno izročilo, 
vse te vrednote, ki so s tem povezane, in če bi spoštovali, da 
je to ključ, in bi se povezovali med seboj, potem ne bi delali 
takšnih problemov, kot jih delamo. Človek preganja človeka. 
Ni človeku brat, ampak je vse kaj drugega.“ 

S. Lipovšek 

S

„S



������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 24.9. 25. NEDELJA MED LETOM – Slomškova 
  7.00 † Ivan Cunta, Ob Beli 1 
  8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave 
PON., 25.9.  Nikolaj iz Flue, kmet 
  19.00 † Magdalena Krašna 
   † Mirka Hvala 
   Slap: Po namenu 
TOR., 26.9. Kozma in Damijan, mučenca 
  19.00 † Ida Kariž, Pod gradom 5 
   Slap: Po namenu 
   Gradišče:  † Franc Petrič, obletna, Gradišče 24 
SRE., 27.9. Vincencij Pavelski, ustanovitelj Lazaristov, obvezni god 
  7.00 † Florjan Skapin, Beblerjeva 13 
  19.00 Slap: Po namenu 
ČET., 28.9. Venčeslav, mučenec 
  19.00 † Silvestra Lavrenčič, Bevkova 2 
   Slap: Po namenu 
PET., 29.9. Mihael, Rafael in Gabriel, nadangeli, praznik 
  19.00 †† Karlo in Marta Premrl, Tabor 16 
   Slap: Po namenu 
SOB., 30.9. Hieronim, prevajalec Svetega Pisma, obvezni god 
  8.00 Slap: Po namenu 
  19.00 † Zora Poljšak, 30. dan 
NED., 1.10. 26. NEDELJA MED LETOM - rožnovenska 
  7.00 † Anton Vrčon, Vojkova 31 
  8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave 
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֠ Popoldne ob 1430 je v Vipavi običajna nedeljska popoldanska pobožnost. 
֠ Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h ter v četrtek od 9h do 12h. 
֠ Verouk je ta teden po rednem urniku za vse skupine. 
֠ V ponedeljek po maši je srečanje župnijskega pastoralnega sveta v Vipavi. 
֠ V torek ob 19.45 je srečanje župnijskega pastoralnega sveta na Slapu. 
֠ V petek, 29. septembra bo takoj po maši orgelski koncert, ki ga bo izvajal organist 

Dušan Ješelnik. Poznamo ga, ker je spremljal na orgle Lejlo Irgl na njenem koncertu. 
Tudi na tem koncertu se mu bo pridružila kot gostja. Poslušali bomo dela Cabanillesa,  
Bacha, Buxtehudeja, Bucka, Vremšaka in Mascagnija Pred ali po koncertu boste lahko 
oddali prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni za obnovo župnišča v Vipavi. 

֠ Prostovoljne prispevke bodo zbirali tudi v Podnanosu za streho cerkve na koncertu, 
ki bo v soboto, 30. septembra ob 19.00 pred cerkvijo. Sodelovali bodo gasilci in 
več ansamblov. 

֠ Prihodnjo nedeljo popoldne je redni shod v Logu za mesec oktober. Pripravlja ga 
župnija Slap. Maša je ob 17.00, uro pred mašo je spovedovaje, pol ure pred mašo je 
molitev rožnega venca. Tema shoda je Duhovnost v zakonu in družini iz papeževe 
okrožnice Radost ljubezni. 

֠ Že dolgo nisem poročal kako je z obnovo župnišča v Vipavi. Nekaj časa je bilo 
zatišje, ker so bili časi dopustov. V tem času so bila vgrajena vsa okna na steni proti 
vrtu in sedaj se izvajajo dela na fasadi, da bodo leseni deli pred zimo zaščiteni pred 
vremenskimi vplivi. Ko bo to zaključeno, načrtujemo blagoslovitev prve faze 
gradnje. Ob blagoslovitvi bo predstavitev izvedenih del in ogled prostorov. Sledila 
bo druga faza, ki pomeni izvedbo elektro in strojnih instalacij. Pohiteli bomo z vsaj 
delno izvedbo elektro instalacij, da bodo prostori v nujnih primerih uporabni za 
občasna srečanja.  
Od zadnjega poročila smo v župniji Vipava zbrali naslednja finančna sredstva: 
- nabirka v nedeljo, 20. avgusta, 543,72 € 
- nabirka v nedeljo, 27. avgusta 625, 95 € 
- nabirka v nedeljo, 3. septembra 631,97 € 
- nabirka v nedeljo, 10. septembra 618,42 € 
- nabirka v nedeljo, 17. septembra 637,57 € 
- darovi za župnišče oddani v župnišču 450,00 € 
- darovi za župnišče nakazani na TRR 750,00 € 
V času od 20. avgusta do 17. septembra smo zbrali skupno 4257,63 €. Vsem 
darovalcem se v imenu župnije in v svojem imenu iz srca zahvaljujem. 

֠ Strežniki: 

֠ Bralci beril: 30.  9. Zala Tomažič 
  1.10. Jana Trošt ob 7.00; Irena Fabčič, Maja Funa ob 10.00  

 Slap: Veronika Malik, Matjaž Malik 
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica  

 Slap: hišne številke 4e, 62a in 67a 
֠ Čiščenje cerkvene hiše: Judita Leban, Andreja Nusdorfer 

Čiščenje učilnice na Slapu: starši učencev 9.razreda 
 

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

PON: ob 19.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin 
TOR: ob 19.00 Luka Rodman, Matic Tomažič; Gr.: Jan Poljšak, Jaka Leban  
SRE: ob   7.00 Simon Kete, Matej Kete 
ČET ob 19.00 Rudi Fajdiga, Marko Koren 
PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Jan Poljšak 
SOB ob 19.00 Matic Tomažič, Jan Zorn 
NED: ob   7.00 Matic Gregorič, Simon Kete,  Luka Rodman, Matej Kete 
 ob 10.00  Anže in Matic Tomažič,   Sebastjan Jermol, Benjamin Kariž 


