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ČLOVEK SREČE IN UPANJA
»Duhovnik je srečal Jezusa in se ga naučil ljubiti.« Tako je opisal duhovništvo sv.
Janez Vianney in dodal: »Srečo, da smemo obhajati mašo, bomo povsem razumeli
šele v nebesih!« Duhovnik mora biti danes bolj kakor kdajkoli človek sreče in
upanja. Človek prihodnosti. Izbran izmed ljudi ostaja duhovnik eden od njih in je
poklican, da služi ljudem s tem, da jim podarja Božje življenje. Duhovnik nadaljuje
delo odrešenja na zemlji. Duhovniška poklicanost je zaklad, ki ga nosimo v krhkih
lončenih posodah (prim 2 Kor 4,7). Sv. Pavel je posrečeno izrazil neskončno razdaljo
med našo poklicanostjo in revščino našega odgovora Bogu. Zavest te slabotnosti vodi
k prisrčnemu prijateljstvu z Bogom, ki podarja moč in veselje. Kolikor bolj duhovnik
vztraja v prijateljstvu z Bogom, toliko bolj nadaljuje Odrešenikovo delo na zemlji.
Duhovnik ni zase, ampak za vse.
Poklicanost v duhovništvo je nezaslužen Božji dar. Jezus je svojim
apostolom jasno povedal: »Niste vi mene izvolili, ampak’ sem jaz vas izvolil« (Jn
15,16). Bistvena in odločilna je globoka osebna vezanost na Kristusa. Duhovnik
mora biti človek, ki pozna Jezusa Kristusa od znotraj, ga je srečal in se ga je naučil
ljubiti. Zato mora biti duhovnik predvsem mož molitve, zares »duhoven« človek.
Brez močne duhovne podlage ne more trajno obstati' v svojem
služenju. Od Kristusa se mora tudi naučiti, da v njegovem življenju
ne gre za uresničevanje sebe ali za uspeh. Naučiti se mora, da ne
gradi zase zanimivega ali prijetnega življenja, da si ne ustvarja
skupnosti občudovalcev ali privržencev, ampak da deluje za
Drugega, za Boga. To odmiranje sebi nas trajno osvobaja lastne
»pomembnosti«. Na tem sloni jedro priprave na duhovništvo in vse
nadaljnje oblikovanje v duhovništvu. Vzgoja in oblikovanje za

duhovniški poklic zahtevata celotnega človeka. Pri tem ne gre v prvi vrsti za
človekov napor, da bi nekaj dosegel, še manj, da bi uresničil samega sebe ter gojil in
širil svoje zamisli, ampak gre najprej za osebno srečanje z Jezusom Kristusom.
Prvi vidik duhovniške vzgoje je več kakor izobraževanje; je oblikovanje v pravi
človeškosti. K temu spada najprej to, da si temeljito privzgojimo kreposti, brez katerih ne
more nobena družina dolgo ostati skupaj Duhovnik mora voditi ljudi, da bodo sposobni
sprave, odpuščanja in pozabljanja, potrpežljivosti in velikodušnosti. Mora jim pomagati,
da prenašajo drugega v njegovi drugačnosti, da imajo potrpljenje drug z drugim, da prav
uskladijo zaupanje in razumnost, uvidevnost in odprtost ter še veliko drugega. Biti mora
predvsem sposoben stati ljudem ob strani v bolečini - v telesnem trpljenju kakor v vseh
razočaranjih, ponižanjih in tesnobah, ki niso nikomur prihranjene. Sposobnost
sprejemanja in prestajanja trpljenja je osnovni pogoj za to, da človeškost uspeva; kjer se
je ne naučijo, je razvalina življenja neizbežna. Naslednja nujno potrebna duhovnikova
kvaliteta je vzgoja za resnicoljubnost. Resnica je ljudem pogosto neprijetna. Resnica je
gotovo najmočnejša vodnica k nesebičnosti, k pravi svobodi.
Duhovniški kandidat mora spoznati vero kot moč v svojem življenju. Vedeti
mora, da more živeti le v veri. Odkriti mora rodovitnost svoje popolne podaritve
Bogu. Duhovnikova neporočenost nima nič opraviti s sovražnostjo do žensk. Tudi ne
pomeni, da bi bili brez povezave z ženskami. Notranje dozorevanje duhovnika je
prav bistveno odvisno od tega, da najde pravi odnos do žensk. Duhovnik potrebuje
pomoč mater, devic, zaposlenih žena, vdov, ki sprejemajo njegovo posebno
poslanstvo in ga v njem spremljajo s svojo nesebično, čisto žensko dobroto in
skrbnostjo. Duhovnik naj posebej časti Marijo, kraljico duhovnikov. »Devica
Marija, mati Kristusa Duhovnika, mati vseh duhovnikov! Ti posebno ljubiš
duhovnike, ker so živa podoba tvojega Sina. Prosimo te, varuj duhovnike! Devica
Marija, izprosi nam pri Bogu duhovnike, ki jih tako potrebujemo. Izprosi nam svete
duhovnike!«
Anton Štrukelj, novomašna Družina

OZNANILA
 Danes popoldne ob 14.30 je devetdnevnica pred novo mašo. Sledi molitev rožnega
venca, molili bomo za novomašnika, litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.
 Uradne ure ta teden so v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 Če bi kdo želel pred novo mašo opraviti spoved, je spovedovanje v sredo, četrtek in
petek od 18h do maše.
 Ta teden opravljamo devetdnevnico za novomašnika Gašperja Naglosta. Pri vsaki maši
je po evangeliju kratka misel papeža Janeza Pavla II. in molitev za novomašnika. To je
tudi naša neposredna priprava na novo mašo, zato ste povabljeni k maši v čim večjem
številu. Zaradi devetdnevnice so vse maše zvečer in v Vipavi. Listke z molitvijo k sv.
Janezu Pavlu II. za novomašnika lahko vzamete s seboj in jo molite tudi doma.
 V ponedeljek je po maši molitev večernic. Da se čim bolj pripravimo na novomašno
slavje, bomo tudi v ponedeljek ponovili večernice, ki jih bomo sicer slovesno peli na
dan nove maše popoldne.

 V ponedeljek (jutri) ob 20h je v veroučni učilnici na Slapu srečanje pastoralnega sveta za
Slap. Dogovoriti se moramo za praznovanje sv. Jakoba in še nekaj drugih stvari. Vabljeni!
 V sredo po maši imajo strežniki sestanek in vaje za obrede v soboto in nedeljo. Naj
pridejo vsi!
 V četrtek po maši je pol ure tihe molitve pred Najsvetejšim.
 Na mizi za tisk so dodatni izvodi novomašne družine za tiste, ki niste redni naročniki.
Kupnino lahko poravnate tako, da pri nedeljski nabirki vržete v košaro za darove 4 € več.
 Ob novi maši je izšla tudi brošura, kjer so predstavljeni duhovniki iz Vipave, ki so bili
posvečeni v zadnjih 150 letih. Brošura se sicer ne prodaja, ste pa povabljeni, da za
vsako brošuro, ki jo vzamete darujete 5 € ali več stroške tiska. Kar se bo nabralo več,
bo za nove zvonove.
 Pletenje kit za novomašno krasitev cerkva bomo pričeli jutri, v ponedeljek, 9. 7. 2018,
ob 8. uri v krstilnici župnijske cerkve v Vipavi. Oplesti je treba dve cerkvi in nas čaka
veliko dela. Zato ste prisrčno vabljeni k sodelovanju. Če vas bo več, se boste
razporedili po urah. Spodbujam tudi mlade, da se pridružijo in se naučijo te veščine, da
se bo navada opletanja cerkve s kitami ohranila tudi za prihodnje rodove. Za podrobnejše
informacije se obrnite na gospo Danico Rehar 05 36 65 831.
 Vaš prispevek v duhovni šopek za novomašnika oddajte čim prej v škatlo, ki je na mizi
za tisk, vsekakor pa do sobote zvečer pred mašo. Duhovni šopek bomo novomašniku
podarili pri sprejemu.
 Pecivo, ki ga boste pripravili za novomašno slavje, prinesite v nedeljo, 15. 7. 2018, med
8. in 10. uro na Škofijsko gimnazijo v Vipavi. Za podrobnejše informacije pokličite
Martino Naglost na 051 477 681.
 V soboto zvečer je sprejem novomašnika. Zberemo se pred cerkvijo, kjer pričakamo
novomašnika. Po pozdravnih besedah in blagoslovu, ga pospremimo v cerkev, kjer
nadaljujemo z mašo, pri kateri pa novomašnik ne somašuje. Pozdravili ga bodo
predstavniki župnije, ob koncu maše pa bo prejel novomašni plašč, kelih in pateno ter
duhovniško oblačilo. Vse te predmete bomo tudi blagoslovili. Po maši bo pred cerkvijo
druženje ob pogostitvi in kulturnem programu. Molimo za lepo vreme.
 V nedeljo je nova maša v Logu ob 10h. Maša v Vipavi je samo ob 7h, na Slapu pa ta
dan ni maše. Vsi ste povabljeni v Log. Komur pa se zdi, da bo maša v Logu
prenaporna, pa naj pride k maši v Vipavo ob 7h.
 Pri maši v Logu ne bo rednega darovanja, pač pa bo po maši ofer za novomašnika. S
svojimi darovi mu pomagamo, da si ustvari pogoje za samostojno življenje na župniji,
kamor je dodeljen za prvo službo.
 Po novi maši ste vsi vabljeni v športno dvorano škofijske gimnazije, kjer je pogostitev za
vse prisotne na novi maši. Novomašnika počakamo pred gimnazijo. Da bo čakanje
prijetnejše, nam bo krajšala čas folklorna skupina s petjem in plesom, na mizah pa bo že
pijača in nekaj dobrot. Ko pride novomašnik, začne pogostitev v dvorani v stilu banketa
(vsak vzame hrano po želji in se prosto giblje in pogovarja s prisotnimi, kdor želi pa se
lahko usede k mizi). Med kosilom je tudi kulturni program. Namen te pogostitve je
predvsem druženje in povezovanje, zato vas res spodbujam, da se odzovete povabilu.
 Popoldne ob 17h bo sklep slavja s slovesnimi petimi večernicami v župnijski cerkvi. To
je lep duhovni in pevski dogodek in vas vabim, da se ga res udeležite v čim večjem
številu. Petje psalmov po koralnih napevih je čudovita hrana za dušo in duha, pa tudi

prijetno doživetje za ušesa in srce. Po večernicah pa bomo deležni nikoli pozabnega
sladoleda od Marjance.
 Ostale stvari v zvezi z novo mašo se bomo obveščali med seboj, med tednom pri maši
ali pa tudi na spletni strani župnije.
 Strežniki:
PON: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja
TOR: ob 19.00 Jan Poljšak, Luka Rodman
SRE: ob 19.00 Matej Kete, Simon Kete
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Marko Koren
PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Matic Tomažič
SOB: ob 19.00 VSI
NED: ob 7.00 Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Kristijan Boben
ob 10.00 VSI

 Bralci beril: 14.7. Katja Lavrenčič
15.7. Lejla Irgl, Tomaž Vrčon ob 7.00;
Mojca Lavrenčič, Jernej Naglost ob 10.00 (Log)
Na Produ, Zemono, Log
 Krašenje in čiščenje cerkve:
Slap: hišne številke 75, 75a

SVETE MAŠE
NED., 8.7.

PON., 9.7.
TOR., 10.7.

SRE., 11.7.
ČET., 12.7.
PET., 13.7.
SOB., 14.7.
NED., 15.7.

14. NEDELJA MED LETOM
7.00 po namenu, Kociančičeva
8.30 Slap: † Franc in ††† starše Ambrožič, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Avguštin in drugi kitajski mučenci
19.00 † Milan Cunta, obletna, Ob Beli
Amalija (Ljubica), redovnica
19.00 Slap: v zahvalo za zdravje, Slap
19.00 ††† Ferjančič, Gradišče
Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik
19.00 † Ivan Cunta, Ob Beli
Mohor in Fortunat, mučenca, obvezni god
19.00 ††† Štekar in Bolčina, Na Produ
Henrik, cesar
19.00 † Miroslav Semenič, Cesta 18. aprila
Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj
19.00 v čast Svetemu Duhu za novomašnika
15. NEDELJA MED LETOM – NOVA MAŠA
7.00 † Jože Lavrenčič, Gregorčičeva
10.00 LOG: za vse žive in pokojne župljane
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

