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IMAMO OLJE?

R

veruje v Boga, ki je Ljubezen, nosi v sebi nepremagljivo upanje, ki je podobno svetilki, s
katero premostimo temo onkraj smrti in dospemo do velikega slavja življenja.
Vsak dan znova se trudimo in v svoje okolje prinašajmo močno luč vere in krščanske
ljubezni in bomo tako vedno pripravljeni na srečanje z nebeškim Ženinom.

avno v pojmovanju življenja po smrti se jasno razlikujejo verni in neverni ljudje
oziroma tisti, ki upajo, in ljudje, ki so brez upanja. Apostol Pavel namreč v pismih
Solunčanom govori prav o tem, kako vera v večno življenje prinaša veselje in upanje, saj
pred oznanilom evangelija ti ljudje niso poznali Boga in so bili zato tudi brez upanja (prim.
1 Tes 4,13, kot v današnjem drugem berilu). Poganski miti namreč niso bili sposobni
osvetliti skrivnosti smrti. Papež Benedikt XVI je dejal: "Če odmislimo Boga, če
odstranimo Kristusa, svet znova zapade v praznino in v temo. To potrjuje tudi sodobni
nihilizem, ki ni vselej zavesten, a žal kljub temu okužuje mnoge mlade ljudi."
V tej luči moramo gledati tudi na evangeljski odlomek o desetih dekletih, ki so se s
prižganimi svetilkami odpravile na poročno praznovanje. Gre za simbol večnega življenja
v nebeškem kraljestvu (prim. Mt 25,1–13). S to posrečeno primerjavo nas Jezus želi poučiti
o resnici, ki nas spravlja nekoliko v zadrego. Polovica deklet vstopi z ženinom na
praznovanje, druga polovica pa jih ostane zunaj, ker so bile nespametne in niso imele s
seboj potrebnega olja. Kaj je pravzaprav tisto olje, ki dovoli prisostvovati na poročnem
slavju? Sveti Avguštin in drugi antični pisatelji prepoznavajo v
olju simbol za ljubezen, ki je ni mogoče kupiti, temveč jo
sprejemamo kot dar, ki ga hranimo v svoji notranjosti in ga
živimo v delih. Resnično moder je človek, ki svoje zemeljsko
življenje uporabi za izvrševanje del usmiljenja, saj mu ta po
smrti ne bodo več možna. Ob poslednji sodbi bomo vprašanji o
delih ljubezni v zemeljskem življenju (prim. Mt 25,31–46). Ta
ljubezen je Kristusov dar, izlit v nas po Svetem Duhu. Kdor

Bog, moj Bog si ti, željno te iščem,
po tebi žeja mojo dušo;
moje telo medli po tebi
na suhi, izčrpani zemlji brez vode.
Tako sem v svetišču zrl/a vate,
da bi videl/a tvojo moč in tvojo slavo;
zakaj tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.
Tako te bom slavil/a v svojem življenju,
v tvojem imenu bom vzdigoval/a svoje roke.
Kakor z maščobo in oljem se bo nasičevala moja duša,
z vriskajočimi ustnicami bodo hvalila moja usta,
ko se te bom spominjal/a na svojem ležišču,
v nočnih urah premišljeval/a o tebi;
zakaj bil si mi pomoč,
v senci tvojih peruti vriskam.
Moja duša se te je oklepala,
podpirala me je tvoja desnica.
Po: A. Grün, Jutranje in večerne molit

V

sak dan umiramo za nov dan in vsako jutro se na novo
rodimo. Življenja nimamo v svojih rokah. Vsaka ura,
vsak udarec našega srca je čudoviti dar. Vsak dan umiramo
za nov dan in se za dan približamo odločilnemu trenutku
svojega odhoda v večnost.
Pot v večnost nič ne stane in ne zahteva nobenega znanja.
Pot v večnost zahteva le predanost, vero in ljubezen. Hoditi
moramo po dobri poti. Vedno! Ne vemo namreč ne dneva ne
ure. Zato nikoli ne smemo opustiti misli na lastno smrt. Le
tako lahko postajamo vsak dan boljši in resnično pripravljeni
na srečanje z ženinom.
A. Grün

SVETE MAŠE
NED., 12..11. 32. NEDELJA MED LETOM
7.00 ††† Vovk, Bevkova 13
8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa
10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave
PON., 13.11. Stanislav Kostka, redovnik
18.00 ††† Bajc, Milana Bajca 14
TOR., 14.11. Nikolaj Tavelić, mučenec
17.00 Slap: Za zdravje, po namenu darovalca
18.00 Vipava: † Tine Rehar, Gregorčičeva 2
Gradišče: † Stanislav Poljšak, obletna, Gradišče 39a
SRE., 15.11. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
7.00 †† Franc in Marija Podgornik, Laurinova 3a
ČET., 16.11. Marjeta Škotska, kraljica
18.00 † Magdalena Krašna, sodelavke
PET., 17.11. Elizabeta Ogrska, redovnica, obvezni god
18.00 † Nada Hrovatin, obletna, Laurinova 13
SOB., 18.11. Posvetitev bazilik Petra in Pavla
18.00 ††† Cunta, Ob Beli 1
NED., 19.11. 33. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Franc Raspor, obletna, Zemono 1
8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa
10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave

OZNANILA
֠ Popoldne ob 14.30 je danes samo molitev rožnega venca, ki jo zmolite sami.
֠ Uradne ure so ta teden samo v četrtek dopoldne od 9h do 12h. Za urnik verouka ta
teden ni sprememb.
֠ V torek ob 19.00 je v župnijskem domu sestanek župnijskega pastoralnega
sveta v Vipavi.
֠ Prihodnjo nedeljo bo med mašo na Slapu ob 8.30 predstavitev birmancev. K maši
so še posebej povabljeni birmanci, starši in drugi člani družine ter botri. V torek
bomo imeli med veroukom z birmanci vaje za potek predstavitve. Podprimo
birmance s svojimi molitvami.
֠ Tiste, ki ste se v Vipavi javili za duhovno botrstvo birmancem, spodbujam, da
vztrajate v molitvi zanje, da se bodo na birmo dobro pripravili in po birmi vztrajali
v prijateljstvu z Jezusom in služenju Bogu.
֠ V četrtek je ob 8.45 v župnišču v Vrhpolju srečanje skupine za duhovno
spremljanje bolnikov. Vabljeni.

֠ Prihodnjo nedeljo bo po maši ob 10.00 v Vipavi blagoslov gradbenih del v
župnišču. Pred začetkom gradnje smo blagoslovili temeljno ploščo. Sedaj lahko
rečemo, da smo prvo fazo izgradnje končali. Stavbo smo zgradili, pokrili in zaprli.
Za opravljena dela se bomo Bogu zahvalili pri sveti maši, po maši pa blagoslovili
stene in streho novega župnišča. Po blagoslovu se boste lahko ustavili na prigrizku
in pijači ter si ogledali prostore. To je tudi izraz hvaležnosti za vso pomoč in vaše
darove, ki so omogočili, da so vsa do sedaj opravljena dela tudi plačana. Pri maši
bo ofer, da bomo zbrali sredstva za nadaljnja dela. Se priporočam.
֠ Prihodnjo nedeljo bo ob 18.00 v vipavski župnijski cerkvi orgelski koncert, ki ga
bo imel orgelski mojster Enrico Viccardi, profesor orgel na Škofijskem inštitutu ter
na Orglarski šoli v Piacenzi. Vodi nekatere festivale in je trenutno profesor orgel na
Konservatoriju v Comu. Poslušali bomo skladbe Johanna Sebastiana Bacha,
Gabriela Josepha Rheinbergerja, Ottorina Respighija in Marca Enrica Bossija.
֠ Termini svetih maš so zasedeni do konca leta in deloma tudi že v januarju.
Sprejemam naročila za svete maše od februarja naprej, ter svete maše, ki jih lahko
opravijo duhovniki drugje.
֠ Kdor bi bil pripravljen prevzeti organizacijo izdelave jaslic v župnijski cerkvi v
Vipavi, naj pride v župnišče, da se pogovorimo o vsem potrebnem. Računa lahko
na pomoč mladih, ali pa si najde ekipo po svoji izbiri. Dokler so še primerna
vremena bi bilo dobro nabaviti mah in se dogovoriti vse potrebo. Kdor se javi, naj
me pokliče po telefonu ali pa še bolje, če se oglasi v župnišču. Tudi letos
načrtujemo izdelavo jaslic po ulicah. O tem boste še podrobneje obveščeni in
povabljeni k sodelovanju.
֠ Strežniki:
PON: ob 18.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin
TOR: ob 18.00 Anže Tomažič, Matic Tomažič; Gr.: Jaka Leban, Jan Poljšak
SRE: ob 7.00 Simon Kete, Matej Kete
ČET ob 18.00 Rudi Fajdiga, Luka Rodman
PET: ob 18.00 Kristijan Boben, Jan Poljšak
SOB ob 18.00 Filip Skapin, Jan Zorn
NED: ob 7.00 Matic Gregorič, Matej Kete, Luka Rodman, Simon Kete
ob 10.00 Benjamin Kariž, Matic Tomažič Sebastjan Jermol, Rudi
Fajdiga, Amadej Kariž, Mariian Kariž
ob 14.30 Marko Koren, Jan Poljšak
֠ Bralci beril: 18.11. Andreja Lavrenčič
19.11. Urška Nabergoj Makovec ob 7.00; Elza in Vladimir Anžel ob 10.00
Slap: Andreja Nagode, Aleš Malik
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče ; Slap: hišne številke 7a, 7e in 9
֠ Čiščenje cerkvene hiše: Martina Ambrožič, Petra Valič
Čiščenje veroučne učilnice: 7. razred
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si
Gsm: 041 713 879

