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STRAH PRED BOGOM 
 

si v sebi nosimo strah pred zbližanjem z Bogom; naj si to želimo ali ne, naj to 
sprejmemo ali ne. Ta ugotovitev nas ne sme ohromiti, kajti ta strah je upravičen po 

naši človeški naravi. Tudi največji svetniki so vsaj v začetku svojega duhovnega življenja 
izkušali strah pred Bogom, ki pride v zavest ravno, ko se odločimo Boga iskati ... In to 
zaradi zbeganosti pred Bogom samim.  
Prilika o talentih dobro prikaže, kako nas v določeni meri ta strah pred Bogom zapre v nas 
same, namesto da bi nas z zaupanjem pognal v Očetove roke. Gospodar, o katerem je v 
priliki govora, se poda na potovanje in zaupa trem svojim služabnikom delež svojega 
premoženja. Prva dva se potrudita pomnožiti dobljeno vsoto, in ko se gospodar vrne s 
potovanja, obema reče: »Prav, dobri in zvesti služabnik, … vstopi v veselje svojega 
gospodarja.« Ko Jezus govori o veselju, misli na vse življenje Božjega kraljestva, ki je že 
prisotno (v začetnem deležu) na zemlji. Veselje je za prva dva služabnika, ki sta znala 
pomnožiti Božji dar, ki sta verjela, da njun Gospod od njiju nekaj z zaupanjem pričakuje. 
Tretji služabnik pa je prapodoba tistega, ki se je prepustil svojemu strahu. Hitro se je 
odpravil zakopat talent, ki mu ga je zaupal njegov gospodar. »Zbal sem se in sem šel ter 
skril tvoj talent v zemljo,« odgovori svojemu gospodu. Je ujetnik napačne predstave o 

svojem gospodarju, njegov strah ga je premagal: »Gospodar, 
spoznal sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, 
kjer nisi trosil. Zbal sem se …« 
Preostanek prilike nam omenja, da ta gospod ni tak, kot se ga 
njegov služabnik boji … Nasprotno. Toda ta strah je služabnika 
oddaljil od pričakovanj njegovega gospodarja in ni želel (ali pa se 
ni čutil sposobnega), da bi pomnožil edini zaupani mu talent. 
Dejstvo pa je, da v priliki pojem številčnosti zaupanih talentov, ki 

 Farno 
  ogledalo 
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V

je različen glede na služabnike (pet, dva in eden), ne izraža različnih stopenj zaupanja s 
strani tistega, ki kliče. Isto veselje je obljubljeno tistemu, ki je prejel pet, dva ali pa samo en 
talent … Je tudi nam strah zapravil pot v pristno veselje? 

Po: P. Madre, Božji klic 
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Vzemi, Gospod, in sprejmi  
vso mojo prostost,  
moj spomin,  
moj razum  
in vso mojo voljo,  
karkoli imam ali premorem.  
Ti si mi to dal,  
 

tebi, Gospod, to vračam.  
Vse je tvoje,  
razpolagaj z vsem  
popolnoma po svoji volji.  
Daj mi svojo ljubezen in milost,  
to mi zadošča. Amen.  
 

 sv. Ignacij Lojolski 
 

 

������    SVETE MAŠE   ������ 
 

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 
PON., 20.11.  Edmund, kralj 
  18.00 † Dušan Lavrenčič, Bevkova 6 
   † Marjetka Fortuna 
TOR., 21.11. Darovanje Device Marije, obvezni god 
  17.00 Slap: ††† Marko, Peter in Egon, po namenu darovalca 
  18.00 Vipava: †† Kristina in Vinko Poniž, Vojkova 
   Gradišče:  ††† Leban, Gradišče 27a 
SRE., 22.11. Cecilija, mučenka, zavetnica glasbe, obvezni god 
  18.00 Za vse pevce, za njihovo zdravje in božji blagoslov 
ČET., 23.11. Klemen I., papež in mučenec 
  18.00 ††† starše Ferjančič, Bevkova 20 
   † Anton Šeme, obletna, Goriška 9 
PET., 24.11. Andrej in drugi vietnamski mučenci, obvezni god 
  18.00 † Zorka Poljšak, sodelavke 
SOB., 25.11. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka 
  18.00 †† Ivana in Božidar Kalc, Na Produ 11 
   †† Alojz in Marija Ferjančič, obletna, Gradišče 39a 
NED., 26.11. JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
  7.00 † Anka Pregelj, Pod gradom 3 
  8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave 



������   OZNANILA  ������ 
 

֠ Danes po maši ob 10h je blagoslov izgradnje in vseh do sedaj opravljenih del v 
župnišču. Takoj po maši se zberemo v spodnjih prostorih in opravimo blagoslov, nato 
sledi kratka razlaga, ogled župnišča in pogostitev vseh prisotnih. Mašo in blagoslov bo 
vodil škof Metod Pirih. Pri obeh mašah je med darovanjem ofer za župnišče. 

֠ Popoldne ob 1430 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov z Najsvetejšim. 
֠ Danes ob 18h je 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. 

֠ Uradne ure so ta teden v ponedeljek od 16h do maše in v torek od 9h do 12h. Ker 
imam zaradi bolezni g. Franca Kralja ob torkih obveznosti na Slapu, bodo ta teden 
popoldanske uradne ure v ponedeljek. V četrtek ta teden ni uradnih ur. 

֠ V torek po maši je srečanje za bralce. Pred nami je novo cerkveno leto z novim 
razporedom bralcev. Vabljeni, da se pred tem srečamo in si povemo nekaj 
potrebnih stvari za boljši potek sodelovanja. 

֠ V torek ob 19.30 je kratek sestanek župnijskega gospodarskega sveta. 
֠ V sredo je god svete Cecilije, zavetnice glasbe. Maša bo zato zvečer ob 18. uri. K 

maši ste povabljene vse pevske skupine v župniji. Vse pevske skupine tudi sestavite 
tak program, da bo maša potekala v sodelovanju vseh zborov. Po maši pa ste vsi 
pevci povabljeni v župnijski dom na skupno praznovanje. 

֠ V soboto začnemo v pripravi na birmo z birmanskimi skupinami. Ob 16h naj 
pridejo birmanci v župnišče. Z animatorji se bomo dogovorili za nadaljnje delo, se 
razdelili v skupine in določili termine srečanj. Birmanske skupine so sestavni del 
priprave na birmo. 

֠ Prihodnjo nedeljo je praznik Kristusa Kralja in dan celodnevnega češčenja. 
Razpored češčenja je objavljen v naslednji točki. Ta dan je tudi uradni začetek 
neposredne priprave na sveti misijon. Ob sklepu češčenja nam bo spregovoril p. 
Nikolaj Žvokelj, eden od misijonarjev, ki bodo pomagali pri misijonu. Glavna 
voditelja misijona bosta p. Marjan Čuden in p. Peter Lavrih. 

֠ Češčenje Najsvetejšega bo potekalo po naslednjem razporedu: 
o  Po prvi in drugi maši vsi ki lahko ostanejo in čas posvetijo molitvi. Na začetku  
      bodo hvalnice, potem pa vsak po lastni izbiri v tišini. 
o  Od 12h do 13h osnovnošolski otroci 
o  Od 13h do 14h srednješolska in študentska mladina 
o  Od 14h do 15h poročene in neporočene ženske 
o  Od 15h do 1545 poročeni in neporočeni moški 
o  Od 1545 do 16h zbor Jezusu na čast prepeva evharistične pesmi 
o  Ob 16h SKLEP ČEŠČENJA 

֠ Pismo, ki je pred časom viselo na oglasni deski, naj ne bo razlog, da kdo ne bi 
prihajal k maši ali da bi se bali otroka pripeljati v vozičku. Naj bo kvečjemu 

spodbuda, da bi se malo bolj potrudili, da umirite otroke, ko postanejo preveč 
glasni. Bom pa več o tem še spregovoril v eni od prihodnjih nedelj.  

֠ Strežniki: 

֠  Bralci beril: 25.11. Anja Lavrenčič  
 26 .11. Anja Česen ob 7.00; Irena Fabčič, Maja Funa ob 10.00  

     Slap: Veronika Malik, Matjaž Malik 
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče ; Slap: hišne številke 75k, 84t in 93  
֠ Čiščenje cerkvene hiše: Janja Čehovin, Elvira Jež 
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Kako postati dobri in zvesti služabnik? 
 

Kot prvi korak smo povabljeni živeti razpoložljivost. 
Služabnik se vsak dan uči odtrgati se od težnje, da bi vse 
odrejal zase in da bi s seboj razpolagal, kakor bi sam 
hotel. Vsako jutri vadi podarjanje življenja, razmišljanje, 
da dan ne bo njegov, ampak ga bo preživel kot izročitev 
sebe. Kdor služi, ni ljubosumen varuh svojega časa, 
temveč se odpove, da bi bil gospodar svojega dne. Ve, da 
mu čas ne pripada, da je dar, ki ga prejema od Boga, da bi 
ga sam podaril: »Le tako bo zares obrodil sad.« Kdor 
služi, ni suženj dnevnega reda, ki ga je določil, temveč je s krotkim srcem 
razpoložljiv za nenačrtovano: »Pripravljen za brata in odprt za nepredvideno, ki 
nikoli ne manjka in je pogosto vsakdanje Božje presenečenje.« »Služabnik zna 
odpreti vrata svojega časa in svojega prostora tistemu, ki mu je blizu, pa tudi 
tistemu, ki potrka zunaj urnika, za ceno prekinitve nečesa, kar mu je všeč, ali 
počitka, ki si ga zasluži.« Na ta način, z življenjem v razpoložljivosti, je služenje 
brez osebnih koristi in evangeljsko rodovitno. 

Po: papež Frančišek, marec 2016 
 

Izdaja Župnija Vipava,  
 http://zupnija-vipava.si 

Gsm: 041 713 879 

PON: ob 18.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin 
TOR: ob 18.00 Anže Tomažič, Matic Tomažič; Gr.: Jaka Leban, Jan Poljšak 
SRE: ob 18.00 Simon Kete, Matej Kete 
ČET: ob 18.00 Luka Rodman, Rudi Fajdiga  
PET: ob 18.00 Kristijan Boben, Jan Poljšak 
SOB: ob 18.00 Jan Zorn, Rudi Fajdiga 
NED: ob   7.00 Matic Gregorič, Matej Kete, Marko Koren, Simon Kete 
 ob 10.00 Benjamin Kariž, Matic Tomažič, Anže Tomažič, Sebastjan 

Jermol, Amadej Kariž, Marijan Kariž 
 ob 16.00 Filip Skapin, Matic Gregorič 


