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PRIPRAVA NA MISIJON – da bi bili eno

D

anes začenjamo pripravo na Sveti misijon. V tem času se bomo trudili, da
poglobimo svojo vero in poživimo krščansko življenje. Tako kot gremo kdaj na
duhovne vaje, da se umirimo in od bliže začutimo božjo bližino, tako bomo v času
misijona sredi rednih opravil našli čas za molitev, spoved, poslušanje govorov in
predavanj in kot najpomembnejše opravilo dneva, sveto mašo.
Sveti misijon nas mora voditi k notranji preobrazbi. Ne sme postati samo zbirka
visokoletečih predavanj in globoko poduhovljenih misli. Biti mora pot, ki jo ob
spodbudah misijonarjev prehodimo, da bomo bliže Bogu in bližnjemu. Kdor je odprt za
Boga, mu lahko še tako nerodno izrečena misel pomaga, da naredi korak naprej. Zato ni
toliko pomembno kako na visoki ravni bodo predavanja in govori, kdo jih bo imel in
koliko jih bo, ampak je pomembno to, koliko bo naš duh
odprt Svetemu Duhu, se pravi koliko in kako bomo molili.
Zato vas v času priprave na misijon vabim predvsem k
molitvi. Ne k molitvi, ki je ponavljanje molitvenih formul,
ali pripovedovanje Bogu, kaj vse potrebujemo in kaj naj
popravi, da bo lepše na svetu, ampak molitvi, ki je
predvsem poslušanje Boga, kaj nam on pripoveduje in kaj
od nas pričakuje.

Taka molitev je najprej molitev tišine, ko Boga samo sprašujemo in potem umolknemo
in poslušamo, kaj nam govori v notranjosti. Potem je to molitev psalmov in Svetega
pisma, ko ob Božji besedi lažje slišimo njegovo sporočilo. In potem je to molitev
občestva, kjer smo dva ali trije ali več zbrani v Božjem imenu in je On sredi med nami.
Duhovni pogovor in bratsko občestvo, ki nas povezuje, je že samo po sebi molitev in
Sveti Duh nam v teh pogovorih daje spoznanja, ki jih delimo z drugimi in tako drug
drugega bogatimo.
Za osebno molitveno pripravo na misijon naj
se odloči vsak zase. V družini starši ali
starejši otroci poskrbite, da se kot družina
zbirate k molitvi v pripravi na misijon.
Zbiranje ob adventnem venčku je krasna
priložnost za to. Običajnim adventnim
molitvam namenite tudi molitev, da bi
misijon obrodil sadove.
Posebej pa vas vabim, da se k molitvi zbirate
po več družin skupaj. To je lahko po
soseskah, kot smo imeli ob obisku kipa Marije iz Fatime, lahko pa čisto svobodno
izbirate, katere družine se boste zbirale k skupni molitvi. Najbolj priporočljivo je, da se
zberete k skupni molitvi tisti, ki se že sedaj družine in se med seboj razumete: Sedaj se
obiskujete in skupaj spijete čaj, kavo, poklepetate; v pripravi na misijon pa bi temu
prijateljskemu druženju dodali še molitveno razsežnost in bi v krog prijateljev povabili
tudi Boga in se pogovarjali o verskih stvareh. Tako bi se drug drugemu še bolj odpirali in
iz teh majhnih celic bi rastel živ organizem župnije. S takim druženjem bi sledili tudi
papeževemu vabilu, naj družine stopijo iz svojega kroga in se povezujejo v Kristusovo
telo. Cerkev ne more nikoli zaživeti kot Kristusovo telo, če vsak skrbi samo za lastno
pravovernost, na sosedu pa vidi samo pomanjkljivosti. Tudi pri maši je pomembno, da
evharistije ne slavimo kot gruča posameznikov, ki soseda ob sebi niti ne pogleda, ampak
kot skupnost bratov in sester, ki so med seboj povezani. Kaj lahko lepše gradi
povezanosti, kot skupna molitev po domovih, ko si poleg molitve povemo še marsikaj.
Korak v zorenju v krščanski ljubezni pa bo, če boste povabili k skupni molitvi tudi
nekoga, s katerim se razumete malo manj. Morda pa bo skupna molitev pomagala
zgraditi most v medsebojnem razumevanju.
Taka srečanja po več družin skupaj predlagam vsaj na vsake dva tedna. Če bi bila
mesečno, jih bo do marca premalo, pa tudi vzdušje se ne ustvari tako hitro. Kdor zmore,
pa se lahko dogovori za tedenska srečanja. Skupine, ki bodo aktivno zaživele, bodo v
času misijona lahko povabile na obisk misijonarja in imele z njim večer skupne molitve
in pogovora.
Kot gradivo za skupno molitev bomo v župniji nabavili več molitvenikov Magnifikat, da
si ga boste lahko vzeli in iz njega molili. Lahko molite vse, kar je predvideno za tisti dan,
lahko samo del, in dodate molitev za misijon, ki jo bomo molili tudi v cerkvi.
Cilj misijona je ustvariti med nami večjo povezanost in razumevanje. V mnogih
pogovorih pride do izraza, kako nas ovira zaverovanost vase in svoj prav. Enako velja na

gospodarskem, pastoralnem in duhovnem področju. Delitev na elito, drugorazredne
kristjane in odpadnike ni Kristusova. Tudi to, da sem pri maši jaz in Bog in nobenega ob
meni ni v duhu evharistije, kjer občestvo z zedinjenim srcem slavi Boga. Če hočemo biti
Kristusovi, moramo to prerasti. Zato je tudi geslo misijona: Da bi bili eno. Molimo za to
edinost in povezanost in si zanjo prizadevajmo.

SVETE MAŠE
NED., 3..12. 1. ADVENTNA NEDELJA
7.00 ††† starši Furlan in Cerkvenik
8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa
10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave
PON., 4.12. Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj
18.00 † Karlo Žorž, osmina
† Dragica Trkman, Vojkova 6
TOR., 5.12. Savo, opat in puščavnik
17.00 Slap: ††† starše Rondič, Slap 4e
18.00 Vipava: Karlo Rondič, osmina
Gradišče: ††† Česen, Gradišče 47b
SRE., 6.12. Nikolaj (Miklavž), škof, obvezni god
7.00 Za letošnje diakone
ČET., 7.12. Ambrož, škof in cerkveni učitelj, obvezni god
18.00 †† Bruno in Terezija Roba, Ivana Ščeka 4
PET., 8.12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, praznik
7.00 Za duhovnike in duhovniške poklice
17.00 Slap: Za vse pokojne Slap 14
18.00 † Valerij Prelc, obletna, Na hribu 12
SOB., 9.12. Valerija, mučenka
18.00 †† Franc in Sonja Krapež, Cesta 18. aprila 3
NED., 10.12. 2. ADVENTNA NEDELJA
7.00 † Pavel Rehar, Trg Pavla Rušta 5
8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa
10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave

OZNANILA
֠ Popoldne ob 1430 je krst Luce Stegič in Alda Keteja. Spremljajmo krščenca in njuni
družini s svojimi molitvami.
֠ V torek bo v Kulturnem domu v Vipavi miklavževanje.
- Ob 16. uri so vabljeni otroci z Nanosa, Zemona, Na Produ, Ob Beli, Na Hribu,
Pod Gradom, Grabrijanove, Lavrinove, Ul. Milana Bajca, Trga Pavla Rušta,
Cesta 18. Aprila, Gradnikovih brigad.
- Ob 19. uri so vabljeni otroci z Gradišča, Novega naselja, Vojkove ul., Ul. Vojana
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Reharja, Glavnega trga in ostalih delov Vipave ter strežniki.
- Ob 18. uri je sveta maša v župnijski cerkvi. Pri maši sodeluje otroški zbor in
otroci 5. letnika verouka.
Popoldan na Slapu in Krajevna skupnost Slap, organizirata 5.dec. sprejem sv.
Miklavža na Slapu. Ob 17. uri se zberemo okrog oltarja v cerkvi pri sv. maši. Nato
sledi kulturni del programa, sprejem Miklavža in obdarovanje otrok, prižiganje lučk
na smreki in medsebojno druženje. VSI lepo vabljeni.
Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas Vipavske dekanije vabita v
četrtek ob 20h na predavanje prof. Ivana Albrehta Preureditev župnij v koprski
škofiji z vidika preteklih stoletij na Vipavskem. Predavanje bo na ŠG v Vipavi.
V četrtek po maši je ura češčenja Najsvetejšega, ki ga pripravi biblična skupina.
V petek je praznik Brezmadežnega spočetja, dan, ko je bila spočeta devica Marija,
ki je bila že od samega spočetja naprej obvarovana izvirnega greha. Maši sta zjutraj
in zvečer in ob 17h na Slapu.
Ker je prejšnji petek odpadlo, je ta petek dopoldne po 9. uri je obisk bolnikov v
Vipavi, po 11. uri pa še na Slapu.
Uradne ure so ta teden v ponedeljek od 16h do maše in v torek od 9h do 12h.
Na mizi za tisk so knjižice Magnifikat. Kjer se boste odločili, da boste molili po
soseskah oz. po več družin skupaj v pripravi na misijon, si lahko pomagate s temi
knjižicami. Cena je napisana zadaj, prispevek oddate v nedeljsko miloščino. V sami
knjižici je posebna ponudba za naročilo knjižice za tri mesece, kar bi ravno pokrilo
še mesec marec, ko bo misijon in priporočam, da knjižico naročite kar na dom.
Strežniki:
PON: ob 18.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin
TOR: ob 18.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič; Gr.: Jan Poljšak, Jaka Leban
SRE: ob 7.00 Matej Kete, Simon Kete
ČET: ob 18.00 Luka Rodman, Rudi Fajdiga
PET: ob 7.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič
ob 18.00 Jan Poljšak, Kristijan Boben, Filip Skapin, Benjamin Kariž
SOB: ob 18.00 Matic Gregorič, Jan Zorn
NED: ob 7.00 Matic Gregorič, Benjamin Kariž, Luka Rodman, Kristijan Boben
ob 10.00 Sebastjan Jermol, Marko Koren, Matej Kete, Simon Kete,
Jernej Fajdiga, Klemen Kete
ob 14.30 Sebastjan Jermol, Rudi Fajdiga
Bralci beril: 8.12. Magda Rodman ob 7.00; Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 10.00
9.12. Anja Lavrenčič
10.12. Lejla Irgl, Tomaž Vrčon ob 7.00; Maja Funa, Irena Fabčič ob 10.00
Slap: Alenka Močnik, Klavdij Ferjančič
Krašenje in čiščenje cerkve: Na Produ, Zemono, Log ;
Slap: hišne številke 48, 52 in 54
Čiščenje cerkvene hiše: Majda Božič, Helena Ferjančič
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si Gsm: 041 713 879

