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ZRNO KOT SEME 
 

rata kašče so cvileče zaškripala. Slišalo se je nekaj krepkih korakov. Potem je močna 
roka previdno dvignila pokrov velike skrinje ob steni. Bil je gospodar. Z božajočim 

pogledom je premeril zlato pšenično zrnje in ga nagovoril: Napolnil bom vrečo in te 
odpeljal v mlin. Postalo boš lepa bela moka. Iz nje bo gospodinja pekla kruh. Položila ga 
bo na lično pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in rastli, žena in jaz bova dobivala moč za 
delo in premagovanje skrbi. Kos bo tudi za reveže na pragu ... Pšenica se je razveselila, saj 
je vedela, da je zato zrastla, bila požeta, omlačena in spravljena v kaščo. Šumeče je 
šepetala, ko jo je gospodar sipal v vrečo. 
Ko je prišel naslednjič, je žito nagovoril: Včeraj smo zorali veliko njivo. Danes jo bomo 
zasejali – s tabo, draga pšenica. V zemlji boš vzklila in čakala pomladi. Potem boš 
ozelenela, se okrepila, se pognala k višku proti soncu in rodila sad: trideseteren, 
šestdeseteren, morda celo stoteren … Bog te blagoslovi na poti, ki jo dane začenjaš. 
Eno od zrn pa je modrovalo: Nočem postati kruh, nočem v hladno zemljo, sploh nočem, da 
drugi z mano razpolagajo. Ostati hočem samo in samostojno. Živeti hočem zase in ne za 
druge. – Stisnilo se je v špranjo in se samovšečno naslajalo ob misli, koliko pametnejše je 
od drugih in kako modro je ukrenilo, ko se je skrilo. A veselje je bilo kratko. Od nekod je 
neslišno prilezel črv. Zasadil je svoje požrešne zobe v zrno prav na tistem mestu, kjer bi 
pognalo korenine in se s steblom dvignilo navzgor. Črv se je vidno debelil, zrnu pa je 
življenje usihalo. Komaj se je še zavedalo, ko je spet prišel gospodar. Z omelom v roki je 
skrbno počistil vse razpoke v skrinji. Zrno je padlo v smetišnico, bilo odnešeno ven ter 
obenem z drugimi smetmi vrženo na gnojišče. 
Žal nam je zrna, ki ni razumelo, da je edini smisel njegovega bivanja darovanje za druge; ki 
ni spoznalo, da je v tem darovanju njegova sreča in polnost.  
Ti zgodba pove kaj, kar bi bilo vredno upoštevati v našem življenju? 

Po: p. F. Cerarju 

V
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NED., 18.3. 5. POSTNA – TIHA NEDELJA – papeška nedelja 
  7.00 V čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Kosovelova 32 
  8.30 Slap: Za blagoslov pri delu 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
   Za novomašnika 
   Za mlade družine, Gradišče 38a 
   V čast Svetemu Duhu za otroke, Bevkova 8 
PON., 19.3.  JOŽEF, JEZUSOV REDNIK, slovesni praznik 
  7.00 † Jože Lovrenčič, Gregorčičeva 4 
  17.00 Slap: za vse pokojne Slap 46 
  18.00 † Jožef Kodelja, Beblerjeva 11 
TOR., 20.3. Klavdija, mučenka 
  17.00 Slap: V čast Sv. Duhu za dobro pripravo na birmo, birmanci 
  18.00 Gradišče: † Peter Bajec, Gradišče 23 
SRE., 21.3. Hugolin, puščavnik 
  7.00 †† Rafko in Stanko Premrl, Milana Bajca 10 
ČET., 22.3. Lea, spokornica 
  18.00 ††† Ferjančič, Cesta 18. aprila 9 
PET., 23.3. Alfonz Turibij, škof 
  18.00 † Felicita Jež, po namenu Slejko 
SOB., 24.3. LIT. PRAZNOVANJE GOSPODOVEGA OZNANJENJA 
  8.00 V čast Materi Božji za duhovnike in duhovne poklice, Zemono 4 
  17.00 Slap: † Julij Furlan, Slap 7a 
  18.00 † Marija Cunta, 30. dan 
NED., 25.3. CVETNA NEDELJA 
  7.00 † Po namenu družine Gregorič, Na Produ 7 
  8.30 Slap: Za pokojne duhovnike na Slapu, Slap 53 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
   V zahvalo Bogu Očetu za vse prejete dobrote, Milana Bajca 10 

 

������   OZNANILA  ������ 
 

 Popoldne ob 1430 molitev križevega pota ob križevem potu na Gradišče. V primeru 
slabega vremena, bo križev pot v cerkvi.  

 Zvečer ob 18.00 ste vabljeni v dvorano kulturnega doma na predstavo Gregorja Čušina 
VERA LEVEGA RAZBOJNIKA. 

 Zahvaljujem se misijonarjema p. Marjanu Čudnu in p. Janezu Papi za ves trud, ki sta ga 
vložila v vodenje misijona in čas, ki sta ga posvetila naši župniji. Hvala tudi vsem 
sodelavcem, ki ste pripomogli, da je v času misijona vse lepo potekalo. 

 Danes je obletnica izvolitve papeža Frančiška. Molimo zanj, da bi zdržal vsa 
   bremena in nasprotovanja in Cerkev vodil tako, da bi bila tudi danes pričevalka 

božje ljubezni in čim več ljudi vodila na pot odrešenja. 
 V tem tednu so verouk srečanja za vse skupine po rednem urniku. 



 Uradne ure so v torek dopoldne od 9h do 12h. 
 V ponedeljek je praznik sv. Jožefa. Maši v Vipavi sta zjutraj in zvečer, na Slapu pa ob 

17h. Potrudimo se, da se udeležimo maše. Priporočajmo se sv. Jožefu tudi v molitvah 
za srečno zadnjo uro in za blagoslov naših družin. 

 V soboto je liturgično praznovanje Marijinega oznanjenja, ki je sicer na koledarju 
naslednji dan, vendar prevlada praznovanje cvetne nedelje in začetek velikega tedna. 
Maše so enako kot na praznik sv. Jožefa. Tudi ta dan se potrudimo za udeležbo pri maši. 

 Ob prazniku Marijinega oznanjenja čestitam vsem materam in prosim zanje blagoslova, 
da bi zmogle opraviti svoje veliko poslanstvo po zgledu Matere Marije. 

 Za cvetno nedeljo ob 10h se zberemo pred cerkvijo, kjer bo najprej blagoslov oljk in 
zelenja, potem gremo v procesiji okrog cerkve in nadaljujemo z branjem pasijona in 
sveto mašo v cerkvi. V primeru slabega vremena bo vse skupaj v cerkvi. 

 Za cvetno nedeljo bodo na razpolago oljčne vejice. Ob tem darujemo za pomoč pri 
obnovi cerkva v Istri. Zaradi manjšega števila vernikov je namreč tam obnova cerkva 
dosti težja kot pri nas in s tem, ko darujemo za oljčne vejice, ki jih dobimo od teh 
župnij, pokažemo svojo krščansko solidarnost. 
 

 Animatorji Popoldan na Slapu organizirajo delavnico " VELIKONOČNE BUTARCE" 
za vse otroke, starše in stare starše. V soboto, 24. marca se zberemo najprej pri maši ob 
17h v cerkvi, takoj po maši pa v slapenski šoli, kjer bomo izdelovali in krasili butarice s 
cvetjem iz krep papirja in... Povabljeni ste tudi otroci iz Vipave. Animatorji se že 
veselijo druženja z vami. Pridite! 

 V petek, 23. marca ob 19. uri pripravlja molitev Križev pot skupina krasilk in otroci iz 1. in 2. 
razreda. Na križev pot lahko  otroci prinesete kakšno rožico, kot darilo za Jezusa. 

 Ne pozabite na petkov postni dar za župnijsko posvojenko. 
 Na cvetno nedeljo je od 16h do 18h na Slapu spovedovanje pred veliko nočjo. Ob 18h 

je sklep z molitvijo litanij Rešnje Krvi in blagoslovom. 
 Sedaj takoj po maši ste povabljeni bralci Božje besede na Slapu v zakristijo, da se 

pogovorite in si razdelite berila in pasijon od cvetne nedelje do velikonočnega ponedeljka. 
 Strežniki: 

 Bralci beril: 19.3. 
24.3. 

Jože Kalc, Vida Lavrenčič 
Zala Tomažič, Patrik Vidic 

 25.3. Nina Trošt, Tomaž Vrčon, Danilo Guštin ob 7.00; 
  Jože Kalc, Lucija Nabergoj, Aleš Praček ob 10.00 

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

Amadej Kariž, Marijan Kariž 
 ob 14.30 Matic Gregorič, Benjamin Kariž 

Slap: Manca Štekar, David Malik 
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. Gradnikove 

brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, Kreljeva in 
Grabrijanova ulica  

Slap: hišne številke: 54, 48, 52 
 Čiščenje cerkvene hiše: Liljana Ipavec, Nataša Uršič, Maja Funa, Irena Gregorič, Janja 

Kalc, Mateja Kodelja, Alina Nabergoj 
      Čiščenje veroučne učilnice na Slapu:  3.razred 
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zkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, 

po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe!  
Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!  (Palm 51,3) 
 

Kralj David reče: »Grešil sem«. Ne išče opravičil v miselnosti tistega 

časa, ki je dovoljevala kralju, da je delal, kar je hotel.  

David reče: »Grešil sem.« Nad tem bi se morali zamisliti. 

Danes so vedno krivi drugi. Težko otroštvo. Propadlo okolje. Prejeta 

vzgoja. Duhovnik, ki je vcepljal občutke krivde. Slabi prijatelji, ki so 

človeka zapeljali na kriva pota. Papež, ki ne prilagodi morale 

javnomnenjskim raziskavam. Televizija, ki je eno samo nasilje in seks. 

Sindikalisti, ki trdijo: »Vedno je kriv slab gospodar.« Feministke, ki so 

ženskam odvzele skromnost in sramežljivost. Politiki, ki se ne borijo proti 

brezposelnosti. Sociologi, psihologi in psihoanalitiki, ki učijo: »Greh ne 

obstaja.«  

Kriva je družba. Predvsem družba.  

Kdor ne zna reči »Grešil sem«, se ne more spreobrniti, ne more prositi 

odpuščanja, ne more biti odrešen. 
 Po: 365 + 1 dan s Teboj 
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Radi bi bili pšenično zrno,  
zaorano v zemljo,  
če bi mogli roditi stoteren sad,  
ne da bi morali za to umreti.  
Tako pa nas tvoje besede plašijo, 
ker smo navezani na ta svet  
in na njegove mamljivosti.  
Ti pa ne nehaš oznanjati,  

 

da je le v smrti življenje. 
Bodi zahvaljen  
za brezmejno potrpežljivost.  
V našem postu  
je delček umiranja,  
ko se grbimo vase  
in te prosim odpuščanja.              
 

Berta Golob, Zahvala za Božji kruh 

 
Izdaja Župnija Vipava, 

http://zupnija-vipava.si,   Gsm: 041 713 879 
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