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NOVOMAŠNIK BOD' POZDRAVLJEN 

 
Dragi Gašper, dobrodošel v domači župniji. 
Apostol Pavel v pismu Korinčanom naše prizadevanje za krščansko življenje primerja 
prizadevanju športnikov, da prejmejo venec zmage. Športniki morajo vložiti ogromno 
truda, da sploh lahko pridejo na štartno črto in sodelujejo v tekmi. In takrat, ko pridejo na 
štartno črto, ni konec njihovega prizadevanja, ampak se delo šele začne. Tudi v našem 
življenju je veliko takih trenutkov, ko doseg cilja pomeni šele začetek. Prvi tak cilj je krst, 
potem obhajilo. Tudi birma  ni cilj, ki bi pomenil konec prizadevanja. Z birmo smo dosegli 
šele štartno črto, ki pomeni začetek prizadevnega služenja Bogu. 
Prav tako je tudi tvoja nova maša, trenutek, ko si sicer dosegel določen cilj: dokončal si 
šolo in postal duhovnik. Vendar ta cilj pomeni, da si pravzaprav stopil na štartno črto, kjer 
si boš z apostolom Pavlom prizadeval, da boš ravnal po njegovih besedah: »Mar ne veste, 
da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo 
boste dosegli. Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, ôni, da prejmejo venec, ki ovene, mi 
pa nevenljivega. Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. 
Nasprotno, trdo ravnam s svojim telesom in ga usužnjujem, da ne bi bil sam zavržen, ko 
oznanjam drugim.« Tako tudi ti: nobenega napora naj ti ne bo žal. Bodi trd do sebe in blag 
do drugih. Ne glede na ceno, vztrajaj na poti v zvestobi in ljubezni do Boga in imej uprte 
oči v venec, ki te čaka.  
Vse leto smo te kot tvoji krajani še posebej spremljali v pripravi na duhovniško službo. 
Spremljali smo te pri diakonskem posvečenju. Na slovesnost smo se duhovno pripravljali 
s svetim misijonom in molitvami ob različnih priložnostih in oblikah. Zbirali smo duhovni 
šopek. Zadnje dneve smo obhajali devetdnevnico v priprošnjo sv. papežu Janezu Pavlu II., 
naj te vzame v svoje varstvo in ti izprosi potrebnih milosti, da boš zvesto in odgovorno 
opravljal duhovniško službo.  

V času priprave si bil kot učenca na poti v Emavs. Hodil si svojo pot, spremljal pa te je 
Jezus sam. Učenca na poti v Emavs nista prepoznala Jezusa, ker ni imel tiste podobe, ki 
sta jo nosila v glavi. Tudi ti nisi vedno prepoznal Jezusa, ko ti je govoril po starših, 
predstojnikih, profesorjih, prijateljih, znancih, naključnih ljudi, ki si jih srečeval. Vsak od 
njih pa ti je razgrnil delček oznanila, ki je zapisano v pismih. Tvoje srce je ob teh 
spoznanjih včasih gorelo, včasih komaj brlelo, vendar se je vedno bolj vnemalo v ljubezni 
do Jezusa. Sedaj si prispel do Emavsa. Pristopil boš k mizi, kjer boš skupaj z Jezusom 
razlomil kruh. Želim ti, da bi kot učenca v Emavsu, ki sta Jezusa spoznala po lomljenju 
kruha, tudi ti pri vsaki maši, pri vsakem lomljenju kruha, živo začutil Jezusovo navzočnost. 
Želim ti, da bi iz te bližine črpal tisto navdušenost, ki sta jo čutila učenca, ko sta tekla v 
Jeruzalem oznanit bratom novico o Jezusovem vstajenju. Naj te vsaka mašna daritev 
napolni s tistim navdušenjem in gorečnostjo, ki te bo gnalo, da boš bratom oznanjal novico, 
da Jezus živi in da tudi nas čaka večno življenje. 
Poleg službe mašnika bo tvoja pomembna služba tudi služba spovednika in služba božjega 
poslanca, ki na bolnika polaga roke in prosi za zdravje njegovega telesa predvsem pa 
njegove duše. Jezusovo naročilo »Komur grehe odpustite so jim odpuščeni,« je poleg 
naročila: »To delajte v moj spomin,« najpomembnejše in najbolj osvobajajoče naročilo. 
Ni poslanstvo duhovnika, da grešnika obsoja, ampak je njegovo poslanstvo, da skesanega 
grešnika osvobodi bremena njegovih grehov. 
Zato, dragi brat Gašper, kot duhovnik bodi predvsem v službi zakramenta evharistije, 
znamenja Božje ljubezni in v službi zakramenta spovedi, znamenja Božjega usmiljenja. 
Naj te to služenje izpolnjuje z veseljem in srečo, Bog pa naj ti naklanja potrebnih milosti, 
da boš svoje delo izvrševal v blagor vseh. 

 

������    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 15.7. 15. NEDELJA MED LETOM – NOVA MAŠA 
  7.00 † Jože Lavrenčič, Gregorčičeva  
  10.00 LOG: za vse žive in pokojne župljane 

   
Novomašnik: Za vse žive in pokojne sorodnike in dobrotnike 
ostali duhovniki bodo maševali vsak po svojem namenu 

PON., 16.7.  Karmelska Mati Božja (Karmen) 
  19.00 V zahvalo in blagoslov vsem, ki so pomagali pri novi maši 
   † Nadislav Blažič, Vojkova 
   † Marija Pregelj, Kosovelova  
TOR., 17.7. Aleš, spokornik 
  19.00 Slap: ††† Starše Furlan, Slap  
  19.00 Gradišče:  ††† Poljšak, Gradišče  
SRE., 18.7. Elij iz Koštabone 
  7.00 † V čast Svetemu Duhu, Milana Bajca 
ČET., 19.7. Arsenij, puščavnik 
  19.00 † Anica Funa, Zemono  
PET., 20.7. Apolinarij, škof in mučenec 
  19.00 † Franc Lavrenčič, Bevkova  



SOB., 21.7. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj 
  19.00 † Drago Marc, obletna, Kosovelova  
NED., 22.7. 16. NEDELJA MED LETOM - Krištofova 
  7.00 † V čast Svetemu Duhu, Bevkova  
  8.30 Slap: † Tončka Durn, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
PON., 23.7.  Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik 
  19.00 † Marija Cunta, Ob Beli  
   † Marija in Ivan Poniž, Milana Bajca  
TOR., 24.7. Krištof, mučenec 
  19.00 Gradišče:  † Marija Božič, prijatelji 
   Vipava: † Matija Nusdorfer, Laurinova  
SRE., 25.7. Jakob starejši, apostol, praznik 
  7.00 † V čast Svetemu Duhu, Milana Bajca 
  20.00 Slap:† Lino Ferjančič, obletna, Slap  
   † Franc Malik, Slap  
ČET., 26.7. Joahim in Ana, starši Device Marije, praznik 
   V Logu svete maše ob 6.30 Vrhpolje, ob 8h Budanje 
  10.00 Log: ††† duhovniki, ki so živeli in delovali v Vipavi 
  19.00 Vipava: † Angela in Franc Bratož, obletna, Milana Bajca  
PET., 27.7. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, obvezni god 
  19.00 †† Karlo in Friderika Ambrožič, Kocijančičeva  
SOB., 28.7. Viktor I. papež 
  19.00 † Janko in Jožefa Bukovič, Milana Bajca 
NED., 29.7. 17. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 Za božji blagoslov počitniških dejavnosti 
  8.30 Slap: † Mirka Bone Seražin, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
 

Drugje bom v času odsotnosti poleg lastnih namenov maševal tudi po naslednjih namenih: 
- V zahvalo in priprošnjo Angelom varuhom, Kosovelova  
- Za mlade v pripravi na zakon, Vojkova 
- Za zdravje, Kosovelova  
- V čast sv. Jožefu po namenu, Tabor  
- Za zdravje, Kosovelova  
 

������   OZNANILA  ������ 
 

 Danes je za vso župnijo novomašno slavje. Po novi maši, ki bo ob 10h v Logu ste vsi 
vabljeni v športno dvorano škofijske gimnazije, kjer je druženje in pogostitev za vso 
župnijo in navzoče pri novi maši. 
Ob 17. uri ste vabljeni v župnijsko cerkev k slovesnim petim večernicam. 

 V ponedeljek zvečer je zahvalna maša za vse, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravi in 
izpeljavi novomašne slovesnosti. Po maši ste vsi sodelavci povabljeni na veselo 
druženje in pogostitev pred škofijsko gimnazijo. Molitve večernic po maši ne bo. 

 V tednu pred nami je potrebno pospraviti vse od nove maše. Cerkev naj ostane nekaj 
časa okrašena, da se bo vedelo, da smo imeli v Vipavi velik praznik. 

 Do prihodnjega tedna bo maševal in opravljal vse potrebno novomašnik. Uradnih ur 
pa v tem času ne bo. 

 V četrtek je po maši tiha molitev pred Najsvetejšim. 
 Prihodnji sredo je na Slapu praznovanje sv. Jakoba. Maša je ob 20h, slovesnost bo 

vodil novomašnik Gašper. 
 Prihodnji četrtek je v Logu praznik sv. Joahima in Ane. Maše so kot običajno ob 6.30 

(Vrhpolje), 8.00 (Budanje) in ob 10h (Vipava). Ves čas, od 6h do 11h je 
spovedovanje. 

 Strežniki: 16.7. – 22.7 

       22.7. – 29.7. 

  

 Bralci beril: 21.7.  Anja Lavrenčič          
 22.7.  Danilo Guštin, Nadja R. Koradin ob 7.00; 
 
 
 
 
 
 
                 Slap: 

         Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00  
26.7. Cirila Šček, Irena Šček (Log) 
         Mojca Lavrenčič, Jernej Naglost (Vipava) 
28.7. Patrik Vidic 
29.7. Hilarija in Peter Kete ob 7.00; 
         Lucija Nabergoj, Aleš Praček ob 10.00 
22.7. Aleš Malik, Andreja Nagode 
29.7. David Malik, Manca Štekar 

 Krašenje in čiščenje cerkve: Na Produ, Zemono, Log 
                                             Slap:      hišne številke 2b, 4d (oba tedna) 

 

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

PON: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete 
ČET: ob 19.00 Marko Koren, Luka Rodman 
PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Sebastijan Jermol 
SOB: ob 19.00 Matic Gregorič, Anže Tomažič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete, Matic Gregorič, Kristijan Boben 
 ob 10.00 Marko Koren, Anže Tomažič, Rudi Fajdiga, Filip Skapin, 

Klemen Kete, Jernej Fajdiga 

PON: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete 
ČET: ob 19.00 Marko Koren, Rudi Fajdiga 
PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Anže Tomažič 
SOB: ob 19.00 Matic Tomažič, Jan Zorn 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Kristijan Boben 
 ob 10.00 Marko Koren, Anže Tomažič, Matic Tomažič, Filip Skapin, 

Marijan Kariž, Amadej Kariž 


