OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

Nepriznanje Boga je obenem nepriznanje Duha, trditev, da obstaja samo
materija. Če ni duha, je vse samo snov in zemlja. Kdor se zadovolji s samo
zemljo, se po njej plazi in jo je. Drugo mu ne preostane.
»Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo«. S tem sovraštvom se na svoj način
srečujemo vsi, ko vse življenje čutimo v sebi napetost med resnico in lažjo, ljubeznijo
in sovraštvom ter sploh med dobrim in hudim. Priteguje nas oboje, odločati pa moramo
sami. Prav to pa je za nas priložnost, da rastemo v dobrem.
Po: Beseda da Besedo
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IZGOVORI

P

rva dva človeka krivdo za greh prelagata na druge. Adam malodane kar na Boga:
Žena, ki si mi jo dal, me je zapeljala; (češ, zakaj si mi jo pa dal?). Žena podobno:
Saj si ti ustvaril kačo? Ko so po vojni v Nürnbergu sodili nacističnim zločincem, so se
nekateri izgovarjali, da za zločine niso vedeli, drugi, da so izpolnjevali le povelja višjih.
Takih Nürnbergov je na svetu bilo in jih bo.
Ker človek nima popolnega spoznanja in ni popolnoma svoboden, teže njegove
krivde ni mogoče izmeriti. O krivdi sami pa ni dvoma. Tudi če bi Evo
zapeljevalo deset kač, bi mogla biti na vse gluha; če bi Adamu sto žena
ponujalo jabolko, bi mogel reči: Ne, hvala!
Pripoved o njunem spoznanju, da sta naga, nas utegne navesti na sklepanje, da sta se
pregrešila s spolnostjo. Ker pa vemo, da ju je Bog takoj po stvarjenju blagoslovil in
jima naročil, naj se plodita in množita ter napolnite zemljo, je moral biti njun greh
drugačen. Zaradi telesne nagote se jima pred Bogom
ni bilo potrebno sramovati in skrivati, saj ju je on taka
ustvaril in sta kdo ve kako dolgo takšna pred njim
živela. Njuna nagota je bila v spoznanju, da sta bila
Bogu nepokorna in hlepela postati njemu enaka.
Kača naj bi se za kazen plazila po zemlji in jo jedla.
Toda kača se je po zemlji plazila že prej, saj je
bila tako ustvarjena. Pomen pripovedi je, da se
greh plazi po tleh, da nima visokih ciljev, da ni
sposoben težiti kvišku in da tega tudi noče.

NED., 10.6. 10. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Danijel Jež, obletna, Gradišče
8.30 Slap: ††† Curk, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 11.6. Barnaba, apostol, obvezni god
19.00 † Silvestra Lavrenčič, Bevkova
† Oskar Bučinel, Andreja Knafeljc in druge žrtve teror.
napada v Torontu., po namenu sestre
TOR., 12.6. Adelajda (Adela), redovnica
19.00 Slap: † Bernarda – Silvana Jež, Slap
19.00 Gradišče: † Anica Rehar, po namenu Pod gradom
SRE., 13.6. Anton Padovanski, cerkveni učitelj, obvezni god
7.00 V zahvalo, Zemono
ČET., 14.6. Valerij in Rufin, mučenca
19.00 † Marija Kete, osmina
† Božidar Kalc, obletna, Na Produ
PET., 15.6. Vid, mučenec
19.00 † Miroslav Semenič, obletna, Cesta 18. aprila
SOB., 16.6. Beno, škof
19.00 † Ivanka Koren, obletna, Bevkova
NED., 17.6. 11. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Zofija Marc, obletna, Kosovelova
8.30 Slap: †† Ludvik in Elka Furlan, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
- †† Antonija in Franc Ferjančič, Gradišče
- V čast Materi Božji za duhovne poklice, Gradišče
- ††† Alojzija, Andrej in Bogdan Krapež, Log
- †† Jože in Frančiška Žorž, Beblerjeva

- †† Franc in Štefka Puc, Kosovelova
- ††† Za vse pokojne, Gradišče
- ††† Trampuž, Laurinova

- ††† Starše, Gradišče
- † Franc Petrič, Gradišče
- V zahvalo, Na Produ

OZNANILA
 Popoldne ob 1430 prejme zakrament sv. krsta Oliver Medved. Molimo za
krščenca in njegovo družino.
 Spričevala, ki jih niste prevzeli, lahko dobite v zakristiji vsak dan po maši.
 Uradne ure so ta teden v torek samo popoldne od 16h do 18h, dopoldne pa so v
četrtek od 9h do 12h.
 V petek nam bo imela po maši kratek koncert približno 20 minut, sopranistka
Rebeka Pregelj. Predvideno je bilo, da bi nastopila v okviru orgelskega koncerta
pred dvema tednoma, pa takrat ni mogla in bo z nami ta petek. Rezervirajte si
čas, da pridete k maši in po maši ostanete kar v cerkvi. Prostovoljni darovi bodo
za obnovo orgel v orgelski šoli v Gorici.
 V soboto gremo na romanje na Brezje. Odhod avtobusa je ob 6.30 iz avtobusne
postaje. Na avtobusu je še nekaj prostih mest, zato pohitite s prijavami. Zlasti
spodbujam Slapence, da se še kdo pridruži.
 Prihodnjo nedeljo je takoj po maši ob 10h kratek sestanek za animatorje, ki ste
pripravljeni sodelovati pri letošnjem oratoriju. Dobimo se v veroučni učilnici.

Vabljeni vsi izkušeni animatorji, vsi ki ste že sodelovali na oratoriju v času
misijona, vabljeni pa tudi vsi, ki ste bili letos pri birmi.
 Zbiramo prijave tudi za avtobusni prevoz v Koper na mašniško posvečenje. Cena
prevoza je 7€ in plačate na avtobusu. Odhod avtobusa je ob 14.00. Avtobus gre malo
prej, da se bodo lahko pridružili tudi pevci, ki imajo vaje ob 15.00.
 Ponovno spodbujam pevce, da se malo bolj zmigajo in se potrudijo za sodelovanje
pri pripravi na novo mašo in mašniško posvečenje. V petek je bilo na primer na
skupnih vajah za mašniško posvečenje v Kopru en avtobus pevcev iz Ubeljskega iz
Vipave pa samo en avto. Razmislimo malo o tem. Tudi trud, ki ga vlagamo in
navdušenje, ki ga pokažemo, je delo za duhovne poklice. Bodimo Bogu hvaležni,
da imamo v svoji sredi novomašnika. To je neprecenljivi dar za vso župnijo.
 Strežniki:
PON:
TOR:
SRE:
ČET:
PET:
SOB:
NED:

ob 19.00
ob 19.00
ob 7.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30

Filip Skapin, Matevž Kodelja
Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
Matej Kete, Simon Kete
Rudi Fajdiga, Marko Koren
Matic Gregorič, Jan Zorn
Matic Tomažič, Sebastjan Jermol
Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Matic Gregorič
Marko Koren, Jan Zorn, Matic Tomažič, Filip Skapin, Marijan
Kariž, Amadej Kariž
Matej Kete, Jan Zorn

 Bralci beril: 16.6.Patrik Vidic
17.6.Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara K. Tomažič ob 10.00
Slap: Aleš Malik, Andreja Nagode
 Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče
Slap: hišne številke 3i, 3e

GREH

P

adel sem, Gospod, že spet sem padel. Ne morem
več, nikoli ne bom prišel do konca, sram me je
samega sebe, ne upam si te pogledati. In vendar sem se
boril, Gospod, kajti zavedal sem se, da si blizu mene, da
se skrbno sklanjaš nad menoj.
Toda kot vihar je privršala skušnjava in obrnil sem
glavo in izstopil sem iz vrste, ti pa si ostal, tih in
žalosten, kakor zaničevan zaročenec, ki vidi, kako se
njegova ljubljena oddaljuje v objemu nasprotnika.
Ko je veter utihnil, ko je nenadoma prenehal, kot je prišel, ko je ugasnil blisk, ki je bil
tako veselo razsvetlil temo, sem se v hipu spet znašel sam, osramočen, ostuden, s
svojim grehom v rokah.
Ta greh sem izbral kot kupec izbere svoje blago, ta greh sem plačal in ne morem ga
dati nazaj, ker je prodajalec izginil; ta greh brez vonja, brez okusa, ki uničuje srce,
nekoristen predmet, ki bi ga rad vrgel proč; ta greh, ki sem ga hotel, pa ga zdaj nočem
več, ta greh, ki sem si ga predstavljal, ki sem ga iskal, ga zakoličil, ga ljubkoval dolgo
časa, ta greh, ki sem ga končno dosegel in se hladno ločil od tebe, Gospod.
Vrgel sem se pred njim na trebuh in po njem stegoval svoje roke, svoje pesti, svoje
prste, svoj pogled in svoje srce … Moj je na koži, stopil je vame, pretaka se po mojih
žilah, zasedel je moje srce, splazil se je povsod …
Pomagaj mi, Gospod, da se ga znebim …, da ponovno vstanem.
Po: M. Quist, Molitve

e trpiš in je tvoje trpljenje tolikšno, da ne moreš nič delati, se spomni sv. maše. V

Čmaši Jezus še danes, kakor takrat, ne dela, ne pridiga, pač pa se daruje iz ljubezni.

Če trpiš, potopi svojo bolečino v njegovo, opravi svojo mašo in ne vznemirjaj se, če te svet
ne razume – tudi njega takrat ni nihče razumel – zate naj bo dovolj, da te razume
Jezus.
T. Kompare – Bogoslužno leto B
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