OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

D

anes bodo mladi iz Vipave in s Slapa prejeli zakrament svete birme. To je za vso našo
župnijo binkoštni dan, praznik Svetega Duha, tolažnika, posvečevalca in zdravnika.
On je Gospod, ki oživlja. Brez njega bi bila Cerkev mrtva. Morda tudi naše izsušene in
ranjene duše potrebujejo njegov blagodejni obisk. Prosimo za mlade, da po birmi ne bi
duhovno umrli, ampak postali živi udje Cerkve. Prosimo zanje, da v njih vedno bolj rasla
ljubezen do Boga, da mu bodo pripravljeni služiti in odgovoriti na njegov klic.
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BINKOŠNI PRAZNIK ZA NAŠO ŽUPNIJO

N

aš čas je zaradi naglice in zasičenosti z informacijami tudi čas pozabljivosti in
površnosti. Kolikokrat nas ravno spomin izda in spravi v škripce. Pomagamo si na vse
načine: s koledarji, z urniki, rokovniki, beležkami in celo z vozli na robcih, pa nam kljub
temu marsikaj uide. Tudi današnja tehnika, zlasti računalništvo, nas opozarja, kako zelo
pomemben je spomin. Tam je pač vse odvisno od spomina, ostane samo tisto, kar varno
shranimo in zapišemo v elektronski spomin. Če ta odpove, je ponavadi vse nepreklicno
izgubljeno.
Za posameznika in za narod je naravnost usodno in samouničevalno, če začne pozabljati
svojo zgodovino, če je kritično ne ocenjuje in se iz nje ne uči. Človek, ki je izgubil spomin,
ne pozna več sam sebe niti sveta okoli sebe. Podobno velja tudi za narod.
Če vsak narod živi iz spominjanja, velja to toliko bolj za Božje ljudstvo, za Cerkev, ki vsa
živi iz spomina. Zvesto in skrbno ohranjanja spomin na velika Božja dela, predvsem na
največje – na Jezusovo delo odrešenja. Verujoči človek ve, da se tudi Bog njega spominja.
Saj nam že prerok Izaija zagotavlja: »Če bi te oče in mati
pozabila, jaz te ne pozabim. Na obe dlani sem te zapisal.«
Podobno pravi Jezus: »Veselite se, da so vaša imena
zapisana v nebesih.« Da, zapisana so v Božjem spominu, v
njegovem srcu.
Najmočnejši spomin Cerkve pa je Sveti Duh. V Novi
zavezi je opisan kot Duh spominjanja. Jezus je rekel o
njem: »Tolažnik Sveti Duh vas bo učil in spomnil vsega,
kar sem vam povedal« (Jn 14,26). »Iz mojega bo jemal in
vam oznanjal« (Jn 16,14).
Povzeto po: TV Slovenija – Ozare 1997

ospod, naredi nas za orodje svojega miru.
Pomagaj nam prepoznati vrinjajoče se zlo v sporočanje,
ki ne ustvarja občestva.
Daj nam sposobnost odstranjati strup iz naših sodb.
Pomagaj nam govoriti o drugih kot o bratih in sestrah.
Ti si zvest in vreden zaupanja.
Stori, da bodo naše besede za svet semena dobrega;
stori, da bomo tam, kjer je hrup, uresničevali poslušanje;
stori, da bomo tam, kjer je zmeda, navdihovali soglasje;
stori, da bomo tja, kjer je dvoumnost, prinašali jasnost;
stori, da bomo tja, kjer je izključevanje, prinašali podeljevanje;
stori, da bomo tam, kjer je senzacionalnost, uporabljali treznost;
stori, da bomo tam, kjer je površinskost, postavljali resnična vprašanja;
stori, da bomo tam, kjer so predsodki, prebujali zaupanje;
stori, da bomo tja, kjer je napadalnost, prinašali spoštovanje;
stori, da bomo tja, kjer je zlaganost, prinašali resnico.
Amen.
Vatikan, 24. januarja 2018, na god sv. Frančiška Saleškega
iz Poslanice svetega očeta Frančiška za 52. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja

B

iti eno s Kristusom v nebesih je cilj našega življenja. Doseči ga moremo, če smo
z njim in s svojimi bližnjimi povezani že tu na zemlji. V tem tednu, ki je pred
nami, se potrudimo, da se bomo povsod
skupno zbirali; svoje privatne želje
podredimo prijateljstvu v družini, v službi, v
šoli, župniji …
Sodelovanje in Kristusova ljubezen naj nas
združujeta, da bomo povsod razodevali
njega, ki je dal za nas vse svoje življenje.
Ne pozabimo namreč, da nas Jezus pošilja v
svet, da bi ga ta po nas spoznaval.

SVETE MAŠE
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7. VELIKONOČNA NEDELJA – nedelja družbenih občil
7.00
† Jožef in Rozalija Petrič, Gradišče 6
10.00 Log: Za birmance, Kosovelova 28
Za vse žive in pokojne župljane
15.00 Slap: V čast Svetemu Duhu, Milana Bajca
Za duhovne in redovne poklice, Vojkova
Bonifacij, mučenec
19.00 † Anica Planinc, Glavni trg 4
† Ivanka Meze, sorodniki
Zofija, mučenka
18.00 Slap: † Peter Rener, Slap 4a
19.00 † Jože Vidrih, obletna, Gradiška cesta 4
†† Kristina in Vinko Poniž
Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec, obvezni god
19.00 Za birmance, po namenu Furlan, Na hribu
Jošt, puščavnik
19.00 † Irenka Plešnar, Vojkova 25
Janez I., papež
19.00 †† Anica in Ivan Planinc, Na hribu 3
Krispin, redovnik
19.00 ††† starše Lavrenčič in Čermelj, Gradišče 20
BINKOŠTI
7.00 † Peter Renar, obletna, Vojkova 29
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
11.30 ††† Miška

 V petek, 18. maja 2018 bosta pri maši ob 19. uri sodelovala mešani in fantovski pevski
zbor Škofijske gimnazije Vipava. Zbora se bosta pod vodstvom Mete Praček in Jurija
Ferletiča, s petjem pri maši zahvalila Bogu za vsa glasbena doživetja, nove izkušnje,
uspehe ... v tem šolskem letu, ki se približuje koncu. Po maši bo sledil še krajši koncert.
 Prihodnjo nedeljo je na Slapu prvo sveto obhajilo. Maša na Slapu bo zato ob 11.30.
Jezusa v podobi kruha bo prejelo pet prvoobhajancev. Vabljeni ste, da jih
spremljate z molitvijo. Prvoobhajanci in vsi v družini, zlasti starši, ste vabljeni vsak
večer do nedelje k šmarnicam, kjer bomo dodajali molitev za prvoobhajance.
 Strežniki:
PON: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Kristjan Boben
SRE: ob 19.00 Matej Kete, Simon Kete
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Luka Rodman
PET: ob 19.00 Kristjan Boben, Anže Tomažič
SOB: ob 19.00 Matic Tomažič, Sebastjan Jermol
NED: ob 7.00 Matej Kete, Simon Kete, Matic Gregorič, Kristjan Boben
ob 10.00 Sebastjan Jermol, Jan Poljšak, Anže Tomažič, Benjamin
Kariž, Klemen Kete, Jernej Fajdiga
ob 14.30 Marko Koren, Luka Rodman
 Bralci beril: 19.5.Aurora Poljšak
20.5.Urška N. Makovec ob 7.00;
Lucija Nabergoj, Aleš Praček ob 10.00
Slap: Starši prvoobhajancev
 Krašenje in čiščenje cerkve: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica
Slap: :starši prvoobhajancev
 Čiščenje cerkvene hiše: Silvana Božič, Irena Česen

OZNANILA
 Danes ob 10.00 v Logu prejmejo zakrament sv. birme birmanci iz Vipave, ob 15.00
pa na Slapu birmanci s Slapa. Urnik maš je zato spremenjen.
 Uradne ure so v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30.
 Verouk je po rednem urniku. Prvoobhajanci v Vipavi imajo verouk ob redni uri v cerkvi.
 Birmanci na Slapu naj v torek namesto verouka pridejo k maši, med tednom pa naj
pomagajo pri oblikovanju šmarnic. Z birmanci v Vipavi imamo ob redni uri
verouka pobirmansko srečanje.
 V tednu, ki je pred nami vodijo starši prvoobhajancev šmarnično branje na Slapu.
Šmarnice so vsak dan ob 19 uri, razen v torek, ko je sveta maša ob 18. uri. Petnajst
minut pred uro šmarnic se zberemo v cerkvi za priprave na branje.
 Otroci naj bodo pripravljeni na preverjanje znanja in naj prinesejo urejene zvezke
in liturgične zvezke z nalepljenimi slikicami.
 V torek po maši je srečanje za starše prvoobhajancev v Vipavi.
 Še naprej ste lepo povabljeni k šmarnicam v čim večjem številu.

Bodimo hvaležni za darove Svetega Duha,
ki jih tako samoumevno sprejemamo iz Božji rok
in se z njimi hvalimo …
Zahvalimo se za naša življenja,
ki v moči Svetega Duha najdejo vedno znova pravo pot,
četudi se včasih zdi,
da nas je zagrnila tema obupa, žalosti ali malodušja …
O Bog Sveti Duh, daj nam moči,
da vedno bolj postajamo svetilke na poti življenja.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

