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TUDI TI SI MED POVABLJENIMI 

 
 prijateljem sva šla v hribe. Uživala sva v svežem zraku, še bolj pa v čudovitih 
razgledih, ki so se odpirali na vse strani. Oči so mi ujele planinskega ptiča, ki je v 

mogočnih zavojih plaval nad prepadi. – Glej ga, sem rekel prijatelju, kako šele ta 
uživa. – Pojdi no, mi je odvrnil. Mar so njemu planine, lepi razgledi in široka 
obzorja. Mrhovinar je. Njegove oči so uprte v tla. Poginjeno žival išče, njeno 
drobovje mu diši. 
Vabilo na svatovsko gostijo, ki je predmet današnjega evangelija, je vabilo na 
uživanje neslutenih višin nebeškega kraljestva. A je očitno, da mnogim zanje ni. Ne 
znajo si predstavljati (ali pa morda nočejo), kaj pomenijo besede sveto, Božje, 
nebeško, duhovno, nadnaravno. Njihov pogled je uprt v nižine tega sveta, v snovnost 
in čutnost, v izpolnjevanje telesnih želja. Za  kraljevsko gostijo nimajo smisla in jim 
zanjo ni mar. Hodijo po svojih pristavah, zaposleni so s svojimi kupčijami. 

A so še hujši primeri. Jezus pravi, da so služabnike, 
ki so na gostijo vabili, nekateri od povabljencev 
zgrabili, zasramovali in jih celo pobili. Morda se vsi 
ti služabniki res niso vedli dovolj vljudno ali je 
kateri od njih bil preveč oblasten, vendar pa je 
očitno, da je njihove poboje narekovalo sovražno 
razpoloženje do kralja.  
Višine ostanejo višine, pa naj kdo še tako vztrajno 
obrača pogled navzdol. Božja gostija ostane Božja 
gostija kljub temu, da jo nekateri zavračajo, drugi pa 
pobijajo njene znanilce. Vabilo na Božjo gostijo je 

 Farno 
  ogledalo 
 
LETO 2017 
ŠTEV. 42 
15.10.2017 –  28. navadna nedelja  

                

 

S

namreč vabilo Ljubezni na gostijo ljubezni. Svatovsko oblačilo je v tem pogledu 
odprtost za ljubezen. 
Skrivnost je, zakaj tolikim ni do nje. Pa tebi: je kaj do gostije? Si na seznamu 
povabljenih …  

Po: Beseda da Besedo 

 

������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 15.10. 28. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 †† Anton in Ivana Pregelj, Zemono 6 
  8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave 
PON., 16.10.  Marjeta Marija Alakok, redovnica 
  19.00 † Ivan Tomažič, Beblerjeva 26 
   † Ivan Pregelj, Pod gradom 3 
   Slap: †† starši Ivan in Stanislava Durn, Slap 1b 
TOR., 17.10. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec 
  19.00 ††† Ivan in Evgenija Sever, Vojkova 36 
   Slap: po namenu darovalca 
   Gradišče:  †† Julijana Furlan in Ignacij Vidmar, Gradišče 24 
SRE., 18.10. Luka, Evangelist 
  7.00 † Alojz Vidmar, obletna, Tabor 2 
  19.00 Slap: ††† Predovnik, po namenu darovalca 
ČET., 19.10. Pavel od križa, duhovnik 
  19.00 † Bojan Rodman, Milana Bajca 14 
   Slap: ††† Stopar in Podgornik, Slap 75 
PET., 20.10. Rozalina, redovnica 
  19.00 †† Ivo Pavič in Marko Stegič, Gradnikova 5 
   Slap: † Stane Šajn, Slap 4č 
SOB., 21.10. Uršula, devica in mučenka 
  8.00 Slap: Za drage pokojne, po namenu darovalca 
  19.00 † Ivan Cunta, Ob Beli 1 
NED., 22.10. 29. NEDELJA MED LETOM – misijonska 
  7.00 † Vida Fučko, Kocijančičeva 13 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave 
  15.00 Slap: Bogu v zahvalo in priprošnjo 
   Za vse žive in pokojne župljane Slapa 

 
������   OZNANILA  ������ 

 

֠ Danes popoldne je v Logu Terčeljev shod. Ob 17h je sveta maša, pol ure prej pa 
molitev rožnega venca.  

֠ Jutri (v ponedeljek) po maši  je skupna  molitev  večernic. Molitev psalmov je že od 
vsega  začetka  molitev Cerkve. Včasih  so  menihi  molili vsak  dan  vseh 150 psalmov  



(celoten psalterij). Duhovniki in redovniki petkrat dnevno molijo molitveno bogoslužje 
(brevir). Bogoslužno branje s povabilom, hvalnice, dnevna molitvena ura, večernice in 
sklepnice. Nekdaj so se te molitve molile v latinščini. Tisti, ki latinščine niso znali, so 
molili rožni venec, t.i. Marijin psalterij, 150 zdravamarij namesto 150 psalmov. Po 
koncilu, ko je molitveno bogoslužje prevedeno v narodne jezike, pa so vsaj k molitvi 
hvalnic in večernic povabljena tudi laiška občestva. V naši župniji večkrat molimo 
večernice v raznih skupinah na srečanjih. Sedaj pa smo povabljeni, da bomo molili 
večernice tudi kot župnijsko občestvo. V začetku bomo molili vsak ponedeljek po maši. 
Kasneje bomo dodali še kakšen dan, zlasti večere pred slovesnimi prazniki. Praksa 
molitve rožnega venca pred mašo se s tem ne spreminja. 

֠ Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h in v četrtek od 9h do 12h. 
֠ V torek po maši je v župnišču srečanje župnijske Karitas in sodelavcev. 
֠ V petek ob 20h je srečanje zakonske skupine. 
֠ V soboto, 21. oktobra je v Koprski stolnici praznovanje 40. obletnice obnovitve 

Koprske škofije. Maša je ob 10.30. Iz naše dekanije je organiziran avtobusni 
prevoz. Z avtobusne postaje odpelje avtobus približno ob 8. uri. Bodite tam malo 
prej. Še danes je čas za prijavo. 

֠ Prihodnjo nedeljo obhaja na Slapu prelat prof. Franc Kralj diamantno mašo. Maša 
je zato popoldne ob 15.00. 

֠ V nedeljo 29. oktobra bo na Sveti Gori posvečen v diakona Gašper Naglost iz naše 
župnije. Prav je, da se kot sožupljani udeležimo te slovesnosti. Priporočam, da bi 
vas čim več odšlo z avtobusom. En avtobus, ki bo peljal tudi pevce in bo šel iz 
Vipave že ob 13.45. Če bo dovolj prijav, pa bomo organizirali še en avtobus, ki bo 
peljal pa ob 14. uri. Povratek je predviden do 18.30. Cena prevoza je 6€. Prijavite 
se v župnišču ali v zakristiji. 

֠ Ob prazniku vseh svetih naj na grobu zagori tudi sveča Karitas-dobrote, ki ogreje 
ljudi v stiski in naj ga krasi tudi cvet ljubezni, ki osrečuje vse, ki so in še bodo 
deležni dobrote mnogih ljudi. Sveča Karitas je okolju prijazna, popolnoma 
reciklirana, oblikovana pa je tako, da jo lahko uporabite tudi v druge namene in ne 
le na pokopališču. Njen plamen naj z vašim darom sveti za ljudi v stiski. Vabimo 
Vas, da podprete to dejavnost naše Karitas in tako pomagate ljudem, ki živijo na 
robu socialnega praga. Od nedelje, 22. oktobra bodo sveče na razpolago v obeh 
župnijskih cerkvah v Vipavi in na Slapu. Dar zanje 2 eur ali več pustite v škatli ob 
svečah. Vsem darovalcem en velik Boglonaj! 

֠ Strežniki: 

 

PON: ob 19.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin 
TOR: ob 19.00 Sebastjan Jermol, 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, Anže Tomažič 
NED: ob   7.00 Matic Gregorič, Kristijan Boben; Luka Rodman, Matej Kete 
 ob 10.00 Filip Skapin, Matic Tomažič; Anže Tomažič, Sebastjan Jermol 

֠ Bralci beril: 21.10. Katja Lavrenčič     
22.10. Magda Rodman ob 7.00; Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00  

 Slap: Orjana Curk, Matej Petrič 
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica  

 Slap: hišne številke 23, 67 in 70 
֠ Čiščenje cerkvene hiše: Tatjana Rodman, Mojca Ambrožič 

   Čiščenje učilnice Slap: 8. razred 
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Vse premorem v njem, ki mi daje moč (Flp 4,13) 
 
… so besede, v katere apostol Pavel strne tolažbo in krepčilo za mnoge kristjane 
v njihovih stiskah. Kristus daje Pavlu moč, da se distancira od svojih zunanjih 
življenjskih razmer. Vendar ta misel pomeni več kot to. Ravno tam, kjer pridemo 
do svojih meja, lahko zaupamo v drugo moč , v moč, ki nam prihaja od Kristusa.  
Mnogi kristjani so imeli ta stavek na ustnicah, ko so stali pred težkimi in na videz 
nerešljivimi nalogami. Ko jih je bilo strah, da bi jim pri njihovem načrtu lahko 
grozila smrt, so si prišepetavali to apostolovo besedo. Premagali so svoj strah in 
naredili to, kar so spoznali kot svojo nalogo, ki jim jo je zaupal Bog. 
Apostol Pavel je prepričan, da mu Kristus daje moč, da prestaja vse nevarnosti, ki 
ga doletijo pri njegovem oznanjevalnem delu. Vendar je tudi zanj velika tolažba, 
da ljudje mislijo nanj. Tako hvali Filipljane, da so mu v njegovi stiski pomagali. 
Naj nam bodo te večno aktualne besede vzpodbuda tudi v naših vsakodnevnih 
preizkušnjah. 

Anselm Grün, Veselje bo popolno 
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oslušaj me, otrok moj, hočem tvoj »da« na svoje povabilo. Ves čas si me vabil, 
naj tvoje delo odobrim, vabil si me, naj te v njem 

podpiram, hotel si mi zbuditi zanimanje za tvoje delo. 
Spremljal sem te z očmi, videl sem tvojo dobro voljo, jaz pa 
zdaj hočem več kot ti. Ne delaj več svojega dela, temveč 
odzovi se volji svojega Očeta. Reci »da« na povabilo. 
Potrebujem tvoj »da«, kakor sem potreboval Marijin »da«, 
da sem lahko prišel na ta svet, kajti pri tvojem delu moram 
biti navzoč jaz, v tvoji družini moram biti jaz, v tvojem delu moram biti jaz in ne 
samo ti. Kajti moja beseda nosi, in ne tvoja, moje življenje preoblikuje, in ne tvoje. 
Potrebujem tvoj resnični »da«, da me lahko tudi preko tebe ljudje spoznajo, da lahko 
še naprej odrešujem svet in ljudi, čakam kot najboljši gostitelj na večni svatbi. 

Po: M. Quoist, Molitve 
 

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