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NE BODIMO ČRNOGLEDI – DELAJMO BOŽJA DELA

P

o čudežni pomnožitvi kruha so ljudje želeli Jezusa postaviti za kralja. Če bo to ponudbo
sprejel, bodo – tako so upali – preskrbljeni za vsakdanji kruh. Jezus pa je njihove misli
obrnil drugam: Ne delajte za jed, ki mine, ampak delajte za jed, ki ostane za večno življenje.
Tudi danes mora kristjan sredi množic, ki so zazrte samo v to, kar je zemeljsko in časno,
usmerjati sebe in druge k vrednotam, ki ne minejo, ki presegajo še tako izpopolnjeno
tostransko računalništvo, ker so naravnane na večnostne silnice.
Vera v mnogih srcih ugaša, pri drugih pa je naprodaj za skledo leče ali riža. Kristjan bo v
zdravi samozavesti in brez občutka manjvrednosti po veri živel; če bo potrebno in primerno,
bo zanjo zastavil tudi besedo.
Nebrzdano porabništvo zabrisuje ljudem čut za pravičnost, resnicoljubnost in poštenost. Vsi
trošimo minljive dobrine, saj vemo, da brez njih ne moremo; toda kristjan jih troši tako in
toliko, kolikor mu pomagajo stegovati se za neminljivimi.
Med ljudmi si utira pot nasilje. Posamezniki in skupnosti se vse bolj zanašajo na moč mišic,
komolcev in orožja. Kristjan ve, da velike vojne kakor mali prepiri izhajajo iz človekovega
srca. Zato se trudi oblikovati svoje srce po evangeliju, v okolje pa vnaša smisel za
sporazumevanje, dobrohotnost.
Današnji čas nam jemlje osebno vrednost. Spreminja nas v predmete, številke in kramarsko
blago. Kristjani vemo, da je vsak človek Božja podoba, da nas je Kristus vse odrešil in da
smo vsi določeni za življenje v Bogu. Zato nam pomeni vsako človeško življenje Božji dar,
pa naj bo še nerojeno, do polnosti razvito ali od starosti shirano.
Kljub dobrinam, ki nam jih prinaša napredek, je vedno več ljudi, ki se jih loteva črnogledost.
Tudi kristjani se zavedamo nevarnosti, ki grozijo človeštvu. Pri vsem tem pa se ne vdajmo
črnogledosti, saj živimo iz Kristusove velikonočne skrivnosti.
F. Cerar

M

nožica Jezusovih sledilcev išče učitelja, po
katerem se dogajajo znamenja. Pred kratkim
so bili ljudje priče čudežu pomnožitve kruha in rib in
sedaj iščejo človeka, po katerem se je zgodilo
znamenje. Ko ga najdejo, jih nagovori in jim
razodene pravi razlog svojega prihoda in delovanja.
Jezus ni prišel, da bi delal čudeže, čeprav so se ti po
njem dogajali. Veliko bolj pomembno kot to, da je kruh čudežno pomnožen, je
pomembno to, da so ljudje kruh jedli in se nasitili. To je bilo namreč Božje znamenje
zelo konkretne skrbi zanje. Čudeži v nobenem smislu ne nasitijo človeka, marveč
kažejo na izvor vsega, kar je – na pravo hrano.
Čudežno pomnoženi kruh je zgolj znamenje kruha, ki bo popolnoma nasitil vsakogar,
ki ga bo jedel. Ta kruh bo hrana za večno življenje. Jezus sam je popolna hrana in
popolna pijača, ki nasiti in odžeja za vedno. Le kako je to mogoče? Jezus je postal
človek in je izšel iz samega vira vsega bivajočega. Kdor torej sprejme Jezusa, ima
neposredni stik z Bogom, torej neposreden stik z izvirom življenja samega – kdo bi si
potem želel česa drugega?
In kako priti do te hrane in te pijače? Jezus pravi, da sta potrebni dve stvari. Priti k
Jezusu in mu zaupati. Jezusova bližina je popolna hrana in odnos zaupanja v Jezusa je
popolna pijača. Pristopiti k Jezusu pomeni prisluhniti njegovemu nauku, ki ljudi hrani
z modrostjo, verovati ali zaupati mu, pa pomeni najti pravi smisel.
Po: p. D. Ristić, radio.ognjisce.si

V ničevosti svojih misli
modrujemo o življenju,
prirejamo simpozije
o pomenu svetosti,
pozabljamo pa na Božje.
Še smo ujeti v starega človeka,
še smo v svojem bistvu pogani.
Omeči trdoto naših src,
da te bomo sprejeli,
in bodi zahvaljen,
ker nam odkrivaš
bogastvo svojega nauka.
Opogumi nas,
da odvržemo staro navlako
in zablestimo v tvoji sinjini.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SVETE MAŠE
NED., 5.8.

18. NEDELJA MED LETOM
7.00 V čast Materi Božji v zahvalo, Laurinova
8.30 Slap: ††† starši in brat Semenič, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 6.8.
Jezusova spremenitev na gori, praznik
19.00 † Marija Cunta, Ob Beli
† Ivanka Ambrožič, Kosovelova
TOR., 7.8. Sikst II., papež in mučenec
19.00 Slap: ††† družina Stopar, Slap
19.00 Gradišče: † Zoran Uršič, Gradišče
SRE., 8.8. Dominik, ustanovitelj dominikancev
7.00 † Jožica Pregelj, obletna, Pod gradom
ČET., 9.8. Terezija Benedikta (Edith Stein)
19.00 † Jožefa Šček, Milana Bajca
PET., 10.8. Lovrenc, diakon in mučenec, praznik
19.00 † Jožef Kariž, Vojkova
SOB., 11.8. Klara, redovna ustanoviteljica, obvezni god
19.00 † Magda Jež, obletna, Kosovelova
NED., 12.8. 19. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Ivan Šček, Gradišče
8.30 Slap: †† Stanislav in Blaž Nabergoj, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes popoldne je v Logu redni mesečni shod. Pripravlja ga župnija








Lokavec. Tema govora je »Oltar in družinska miza«. Sveta maša začne ob
17. uri, eno uro prej je spovedovanje, pol ure prej pa molitev rožnega venca.
Lepo vabljeni, da se udeležite shoda.
Uradne ure so ta teden v torek ob običajnih urah.
V ponedeljek po maši molimo večernice.
V četrtek po maši je pol ure tihe molitve pred Najsvetejšim.
Pohitite s prijavami na oratorij.
V župnišču in v zakristiji dobite knjižici Duhovniki iz Vipave ter Obnova
zvonov. Knjižici dobite v zakristiji tudi na Slapu.
Pri mašah v Vipavi ste pred obhajilom v zadregi, ker ne veste ali bi takrat,
ko duhovnik pokaže hostijo z besedami: »Glejte Jagnje Božje … «,

pokleknili ali ne. Nekateri pokleknete nekateri stojite. To, da se na tem mestu
poklekne, poznamo samo v Vipavi. Drugod tega ne delajo. Tudi v liturgičnih
predpisih ne piše, da je takrat treba poklekniti. Zato naj velja, da tudi v
Vipavi na tem mestu stojimo. Če pa kdo čuti, da bi moral s poklekom
počastiti Jezusa, naj poklekne takrat kot duhovnik, ko strežnik pozvoni z
zvončkom.
 Prav tako bi priporočal, da bi k obhajilu prihajali po vrstah in sicer od prve
proti zadnji. Veliko lepše bi teklo, če bi šla cela klop hkrati in to po sredini
gor in ob strani dol. Podobno, kot znamo narediti pri ofru ali pri češčenju
križa na veliki petek. Tudi kdor ne gre k obhajilu, se lahko za trenutek
umakne iz klopi, da omogoči prehod, in se potem vrne nazaj v klop. Otroci
pa naj že na začetku obhajila spoštljivo čakajo v vrsti, ne da se šele gledajo,
kdo bo šel prvi, ko je duhovnik že pri stopnicah. Prvi naj gre vedno prvi v
prvi klopi z notranje strani.
 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

Filip Skapin, Matic Gregorič
Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
Matej Kete, Simon Kete
Marko Koren, Luka Rodman
Kristijan Boben, Rudi Fajdiga
Benjamin Kariž, Jan Zorn
Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Kristijan
Boben
Jan Zorn, Rudi Fajdiga, Jan Poljšak, Filip Skapin,

 Bralci beril:

6.8. Urška N. Makovec, Nina Trošt
11.8. Aurora Poljšak
12.8. Magda Rodman, Elvira Jež ob 7.00;
Andreja Žigon, Barbara Batagelj ob 10.00
Slap: Ana Rener, Natalija Petrič
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Na Hribu, Trg Pavla
Rušta, Ulica Milana Bajca, Beblerjeva in
Laurinova ulica
Slap: hišne številke 4e, 62a, 67a

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

