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KAKŠNO JE MOJE POSLANSTVO?

A

postol Peter je prišel k Jezusu in ta mu je nakazal njegovo poslanstvo: Imenoval
se boš Kefa … Ni mu rekel: »Hej, Peter, zame boš dal življenje; v Rimu te bodo
križali.« Če bi to storil, bi se Peter gotovo takoj obrnil in odšel. Jezus ga je preprosto
povabil, naj hodi za njim in bo postal ribič ljudi. To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj
domače. V treh letih je ob Jezusu počasi odkrival svoje poslanstvo. Šele s prihodom
Svetega Duha ga je bolje doumel in prejel moč, da je navsezadnje šel oznanjat vse do
Rima in končno za Jezusa tudi dal svoje življenje.
Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga vsakega
človeka. Ni lahka. Potrebno je prisluhniti svojemu srcu; prepoznati, izkusiti, da sem
ljubljen – od Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor je izkusil ljubezen, lahko tudi sam
zares ljubi. Stopiti je potrebno na pot očiščenja: potrebno je prekiniti z grešnimi
navadami, odrezati določena razmerja, zapustiti določena okolja, se odpovedati
določenemu branju in odpreti nova poglavja življenja, vstopiti v nova okolja, tkati
nova razmerja … Potrebno je prisluhniti svojim globokim željam, zanimanjem,
okolju, prijateljem, Cerkvi in videti, kam bi lahko umestil svoje življenje, da bi bilo
skladno s tem, kakor me vidi Kristus. Potrebno je gojiti drže hvaležnosti za prejete
darove, odprtosti do Boga in do drugih ljudi in se vaditi v darovanju. Ne se bati križa.
Doživljanje padcev, porazov, nasprotovanj, nesoglasij in odpora sveta je del vsake
poti in je potrebno za rast, zorenje, spoznavanje tega, kar je življenjsko zares
pomembno. Pomembno je vedno znova vstajati in iti naprej. Potrebno je vzdrževati
domačnost z Bogom, saj se poklicanost uresničuje v dialogu in ne kot izvrševanje
nekega ukaza: potrebno si je vzeti trenutke, ko si zares s Kristusom, ga dolgo zreš,
prebiraš duhovna besedila, gledaš svete podobe …, da bi se prepojil s Kristusovo
miselnostjo in ljubeznijo.
Po: www.unipas.si

G

ospod, dan je pri koncu in zaprl bom veke, kajti
moje oči so za nocoj opravile svojo nalogo. In
moj pogled se bo vrnil nazaj v mojo dušo, potem ko
se je ves dan sprehajal po vrtu, ki si ga ti ustvaril.
Gospod, hvala ti za oči, ta okna, ki so odprta v široko
prostranstvo. Hvala ti za pogled, ki nosi mojo dušo k
drugim, kakor plemenit žarek prinaša k nam svetlobo
in toploto tvojega sonca.
Ko bom zjutraj odprl svoje oči, te prosim, daj, da
bodo pripravljene služiti tebi, ki si Božje Jagnje.
Stori, da te bo moj pogled vselej opazil, daj, da
nikdar ne bo tak, da bi varal, razočaral, spravljal v
obup, temveč naj zna vedno občudovati, se
vzradostiti, prodirati v notranjost …
Daj mojim očem, da se bodo znale zapreti, da bi te lažje našle; toda nikoli naj se ne
obrnejo proč od sveta iz strahu pred njim. Daj, da bo moj pogled dovolj globok, da
spoznam tvojo navzočnost v svetu, in daj, da se moje oči nikdar ne zapro pred bedo ljudi.
Naj bo moj pogled jasen in odločen, vendar naj se zna tudi omehčati in moje oči naj
bodo sposobne jokati.
Daj, da moj pogled tistega, ki ga zadene, ne umaže, naj ne vznemirja, temveč pomirja,
naj ne spravlja v žalost, temveč posreduje veselje, naj ne zavaja in lovi, temveč naj
vabi …, vabi k temu, da te ljudje prepoznajo. Naj bo klic, glas trobente, ki skliče vse
ljudi, da pritečejo na prag svoje hiše. Ne zaradi mene, Gospod, temveč zato, ker boš ti
šel mimo. Takrat, moje sestre in brate, ne bom gledal jaz, ampak jih boš pravzaprav
gledal ti in jim boš dajal znamenja tudi po meni.
Po: M. Quoist

Gospod, danes nas še posebej vabiš,
da razmišljamo ob besedah apostola Pavla, ki pravi:
»Telo ni za nečistost, ampak za Gospoda.«
Naši grehi nas vedno znova in znova
delajo »stare in onemogle«.
Tvoja milost in odpuščanje
nas pa nenehno obnavljata in pomlajujeta
ter nam dajeta moči, da lahko stojimo pred teboj.
Kakor si vztrajno klical Samuela,
tako vsak dan znova vztrajno kličeš tudi nas.
V vsej ponižnosti se ti hočemo odpreti in ti prisluhniti,
da te v hrupu sveta ne bomo preslišali,
temveč se zvesto odzvali tvojemu klicu,
kjerkoli in kadarkoli že nas bo dosegel.
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B

SVETE MAŠE
NED., 14.1.

PON., 15.1.

TOR., 16.1.

SRE., 17.1.
ČET., 18.1.
PET., 19.1.

SOB., 20.1.
NED., 21.1.

2. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Anton in Ida Kariž, Kosovelova 26
8.30 Slap: ††† Likar, Slap 15
10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave in Slapa
Absalom, koprski škof
18.00 † Ivan Turk, Pod gradom 5
za zdravje, Na Produ 13
Jožef Tovini, laik
17.00 Slap: ††† starše Ambrožič, Slap 25
18.00 Gradišče: † Otilija Malik
Anton Puščavnik, opat, obvezni god
7.00 za svetega očeta in edinost v Cerkvi, Bevkova 21
Marjeta Ogrska, kneginja
18.00 †† Vincenc in Frančiška Fabčič, Bevkova 6
Friderik Baraga, božji služabnik, misijonar
18.00 † Jurij Kete, Log 1b
†† Iztok Šeme in Frančiška Ličen, obletna, Goriška 9
Boštjan, mučenec
18.00 † Ana Planinc, osmina
3. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Teodor Pisarevič in Gregor Kostanjevic, Zemono 22
8.30 Slap: ††† starše Furlan in Ambrožič, Slap 7a
10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave in Slapa

OZNANILA
 Popoldne ob 1430 je redna nedeljska popoldanska pobožnost.
 Po 15. uri bom blagoslavljal hiše Ob Beli. Začel bom z najbolj oddaljenimi, se pravi
hiše, ki so najbolj proti Vrhpolju, proti glavni cesti. Ko končam, nadaljujem s hišami
Na produ. Ne ponujajte hrane in pijače, tudi za pogovor ne bo dosti časa. Za te stvari
me lahko povabite kadarkoli ob nedeljah med letom. Kdor bi želel ob tej priliki oddati
dar za mene ali za obnovo župnišča, bo dobrodošlo, da se ne iščemo v času uradnih ur.
Z blagoslovom hiš bom nadaljeval v soboto po kosilu in potem spet prihodnjo
nedeljo po 15. uri. Ko končam Na Produ, nadaljujem ulice: Pod gradom, Na hribu,
Milana Bajca, Laurinova…
 Uradne ure so ta teden popoldne v ponedeljek od 16h do maše in dopoldne v torek
od 9h do 11.30.
 Vse dejavnosti v župniji so po rednem urniku.
 V četrtek začne molitvena osmina za edinost kristjanov.
 Čim prej poravnajte naročnino za verski tisk. Celoletna naročnina preko župnije je
za Družino 101,40 € za Ognjišče 32,00 € in za komplet Mohorjevih knjig in

koledarja 65,00 €. Naročnino poravnajte v Vipavi gospodu Oskarju v zakristiji na
Slapu pa gospe Pepci v župnišču.
 Delno poročilo o denarnih sredstvih za Vipavo: Od zadnjega poročanja o zbranih
sredstvih za župnišče se je v župnijski blagajni zbralo 4.713,58 € ob nedeljskih in
prazničnih nabirkah, 3.540,01€ pri ofru za sv. Štefan, 414,56€ je bilo prostovoljnih
prispevkov na koncertu, 556,00€ se je zbralo na dveh pogrebih namesto cvetja in
sveč, 1.600,00€ pa je bilo darov v župnišču ali v kuverti med miloščino. Vsega
skupaj smo od 26 novembra 2017 do 12. januarja 2018 zbrali 10.824,15€. Za
Trikraljevsko akcijo se je letos nabralo 4.619,80€. Vseh prihodkov od nabirk in
darov v letu 2017 je bilo 70.206,35€. Del teh prihodkov so bile namenske nabirke,
ki jih je župnija dolžna oddati naprej na škofijo. Tega je bilo približno desetina
prihodkov. Bog vam obilo povrni vašo darežljivost z zemeljskimi in nebeškimi
darovi. Bog povrni tudi za vse darove, ki jih dajete meni osebno.
 Statistični podatki za Vipavo: V župniji Vipava je bilo letos 17 krstov, 12 dečkov
in 5 deklic; pogrebov je bilo 19, od tega 9 moških in 10 žensk; porok je bilo 10. V
domači župniji se je poročilo pet Vipavcev dva sta se poročila drugod, trije pari pa
so se prišli poročit k nam od drugod.
 Statistični podatki za Slap bodo objavljeni v enem od prihodnjih oznanil.
 Maše na Slapu so ta teden kot običajno v torek ob 17h in nedeljo ob 8.30.
 Gospod Kralj je bil premeščen iz bolnišnice Stara Gora v duhovniški dom v
Šempetru. Tam bo nadaljeval s terapijo. Molimo, da se mu zdravje čim prej
izboljša, da bo lahko prišel domov na Slap.
 V četrtek ob 19h je v učilnici na Slapu srečanje Karitas za Slap.
 Strežniki:
PON: ob 18.00 Filip Skapin, Benjamin Kariž
TOR: ob 18.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak
SRE: ob 7.00 Simon Kete, Matej Kete
ČET: ob 18.00 Luka Rodman, Marko Koren
PET: ob 18.00 Jan Poljšak, Kristijan Boben
SOB: ob 18.00 Matic Gregorič, Jan Zorn
NED: ob 7.00 Benjamin Kariž, Luka Rodman, Matic Gregorič, Kristijan Boben
ob 10.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič, Marko Koren,
Sebastjan Jermol, Jernej Fajdiga, Klemen Kete
ob 14.30 Rudi Fajdiga, Sebastjan Jermol
Bralci beril: 20.1. Klemen Kete
21.1. Meta Praček, Polona Puc ob 7.00; Irena Fabčič, Maja Funa ob 10.00
Slap: Alenka Močnik, Klavdij Ferjančič
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Na Hribu, Trg Pavla Rušta, Ul. ¸
Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova Ulica ;
Slap: hišne številke 15, 34
 Čiščenje cerkvene hiše: Vlasta Lavrenčič, Stanka Mikuž
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

