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pastir in hkrati tudi hrana. Ni treba, da vse storimo sami, potrebno je "le", da se
odpremo, da bo Jezus lahko deloval v nas. Pri njem je možno tudi tisto, kar je
nemogoče za ljudi, ker je šel skozi smrt, najtežjo človeško izkušnjo, kjer je na
kocki biti in ne biti, ter jo premagal!
»Če želim izkusiti moč kruha, ga moram jesti. »Če želim moč tistega, ki je
"meso" za življenje sveta, ga moram jesti kot kruh. "Meso" je Jezus, ki ga v
evharistiji v dobesednem pomenu besede "jemo", in je v njej navzoč, da bi imeli
življenje v polnosti!
Povzeto po: www.virc.at
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ODPRTI ZA NJEGOVO DELOVANJE V NAS

V

človeškem življenju pride do rasti predvsem v časih globoke krize. Kdor ni
nikoli izkusil težke preizkušnje in jo prestal, temu po eni strani manjka
pomemben korak do zrelosti in po drugi tudi izkušnja svetlobe po dolgi temi boja.
To je zagotovo neprijetno za nas, ki so nam mali in veliki porazi in padci skoraj
del našega vsakdana. Za vsakega izmed nas pride kdaj pa kdaj trenutek, ki ga je
doživel prerok Elija pod bodičevjem: "Dovolj je zdaj, Gospod." Nisem dosegel
svojega cilja, popolna izguba sem. Navdaja me občutek brezizhodnosti,
nesmiselnosti, strahu, utrujenosti in obupa. Vzemi moje življenje, ne morem več!
"A je zdaj dovolj"? – Ko dosežemo dno, se odpro tudi vrata za vstop Boga. Angel
se dotakne Elije in mu ponudi kruh, ki mu bo dal takšne moči, da bo lahko živel
naprej in imel moč, da pride do Božje gore, kjer bo videl Boga. Tolažba za nas –
v najglobljem obupu in izčrpanosti smemo zaupati, da Bog nikoli ne bo pustil
ljudi sedeti in umreti pod bodičevjem. Nadgradnja Božje skrbi za človeka v Novi
zavezi je Jezus Kristus, ki pravi: "Jaz sem
kruh življenja ... »Če kdo jé od tega kruha, bo
žível vekomaj."
"Živeti vekomaj" – to pomeni: kdor je od tega
kruha, ne more propasti. V Jezusu se izpolni
človeško hrepenenje po življenju, po
odrešenju, usmeritvi, varnosti. On je za tiste,
ki vanj verujejo – luč, pot, resnica, vrata,

T

i kruh, ti si naše središče.
Ti kruh, po tebi kričimo.
Ti kruh, iz tebe živimo.
Ti kruh, tebe molimo.
Ti kruh, v tebi se najdemo.
Ti kruh, po tebi postajamo prijatelji.
Ti kruh, v tebi je naše veselje.
Ti kruh, v tebi spoznavamo smisel življenja.
Ti kruh.
Anton Rotzetter, Ognjišče 6/2007

Jezus, hvala ti,
ker se daješ z nas
in nas vodiš po pravi poti.
Vedno bomo iskali tvoje obličje
in tvojo luč v naših srcih.
Prosimo te, da vedno znova
blagoslavljaš naše poslanstvo
in da bomo vedno znova
molili s psalmistom:
»Slavili bomo Gospoda
ob vsakem času,
zakaj ponosni smo na Gospoda.«
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah
– leto B

SVETE MAŠE


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
PON., 13.8. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca
19.00 † Antonija Petrič, obletna, Gradiška cesta
†† Janez in Danica Curk, Pod gradom
TOR., 14.8. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
20.00 Log: † Saša Kobal, po namenu Pod Gradom
SRE., 15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren, zapovedan praznik
Maše v Logu: ob 6.30 (Vrhpolje), 8.00 (Budanje) in 10.00 (Vipava)
19.00 Vipava: † Rafael Fajdiga, Na hribu
ČET., 16.8. Rok, spokornik
19.00 † Vinko Premrl, Milana Bajca
PET., 17.8. Evzebij, papež in mučenec
19.00 † Stane Poljšak, Gradišče
SOB., 18.8. Helena, cesarica
19.00 †† Ana in Jože Andlovic, Gradiška
NED., 19.8. 20. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Ivanka Ambrožič, Kosovelova
8.30 Slap: † Stane in ††† Šajn, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
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Popoldne ob 14.30 ste vabljeni k molitvi rožnega venca, litanijam in
blagoslovu.
V torek zvečer je v Logu maša na predvečer praznika. Za sodelovaje pri maši
skrbi župnija Vipava. Po maši je predvidena procesija z Marijinim kipom
okrog cerkve. Gasilce prosim, da pomagajo pri ureditvi prostora in za
usmerjanje pri parkiranju. Dplirniki naj se organizirajo za nošenje
Marijinega kipa.
Spovedovanje v torek je od 17. ure dalje do maše. Spovedovanje je organizirano
tudi naslednji dan, vendar bo zaradi obveznosti duhovnikov na domačih
župnijah spovednikov nekoliko manj, zato pridite k spovedi raje v torek.
Na praznik so maše po ustaljenem redu: ob 6.30, 8.00 in 10.00. Župnija
Vipava poskrbi za pripravo maše ob 10h. Vsaj nekaj spovednikov bo na
razpolago ves čas že od 6h dalje. Pri vseh mašah pridiga škof Metod Pirih in




vodi mašo ob 10h.
Ta teden ni maš na Gradišču in na Slapu. Namesto tega ste toliko bolj
prisrčno povabljeni v Log.
Uradne ure so ta teden v četrtek po ustaljenem urniku od 9h do 12h in od
16h do 18h.
Škofovska konferenca je sprejela odlok s katerim se poveča dar za mašo in
druge predpisane darove za duhovnika, ki vodi posamezne obrede. Ta sedaj
znaša 20 €. Povišale so se tudi štolnine za pogreb in poroko. Priprava poroke
(zapisnik) je tako 25 € (če niso potrebni spregledi, sicer so še stroški
spregledov 10 € za vsak spregled), poročevalcu pripada poleg mašnega
namena še 50 €. Poleg tega pripada nagrada ob poroki tudi mežnarju,
strežnikom in pevcem/organistu. Dar ob pogrebu je poleg mašnega namena
še 50 €, poleg tega je predpisan še dar za cerkev, če se ne pobira miloščine,
dar za zvonjenje, mežnarja, organista/pevce in strežnike. Dar za krst ni
predpisan in je prepuščen zmožnostim in presoji družine, ki prosi za krst
otroka.

 Strežniki:
PON: ob 19.00
TOR: ob 20.00
SRE: ob 10.00

ČET:
PET:
SOB:
NED:

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

Filip Skapin, Matic Gregorič
Log: vsi
Log: Anže Tomažič, Matic Tomažič, Filip Skapin, Marko
Koren, Jan Poljšak, Matej Kete
Simon Kete, Jan Zorn
Marko Koren, Rudi Fajdiga
Kristijan Boben, Filip Skapin
Benjamin Kariž, Jan Zorn
Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Kristijan Boben
Anže Tomažič, Rudi Fajdiga, Marko Koren, Matic Tomažič

 Bralci beril: 15.8. Log: Tatjana in Robert Batagelj

Vipava: Patrik Vidic, Tomaž Vrčon
18.8. Klemen Kete
19.8. Danilo Guštin, Nadja R. Koradin ob 7.00;
Elza in Vladimir Anžel ob 10.00
Slap: Matej Petrič, Orjana Curk
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Na Hribu, Trg Pavla
Rušta, Ulica Milana Bajca, Beblerjeva in
Laurinova ulica
Slap: hišne številke 15, 34
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

