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SRE., 12.9.
ČET., 13.9.
PET., 14.9.

POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI

P

oslušati in se spreobrniti. Govoriš, nekdo te posluša in tvoje besede spremenijo njegovo
življenje in celo vero. Besede imajo veliko moč. Lahko dajejo življenje, lahko pa tudi
jemljejo življenje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa tudi jemljejo vero. Za vsakim glasom
stoji oseba, njen značaj, izobrazba, kultura in duhovna širina. Glas razodeva človeka. Glas ne
more skriti veselja ali pa žalosti in bolečine. Glas govori o trenutnem stanju človeka.
Včasih se sprašujem, kakšen glas je imel Jezus? Moral je imeti lep glas. Ljudje so ga radi
poslušali. Jezusova govorica je bila premišljena, izdelana in lepo podana. Ni uporabljal
besednih mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih besed, je
zanje uporabil tudi krepke izraze. Jezus z njimi ni govoril diplomatsko. Govoril je iskreno,
brez olepšav. Farizeji so Jezusa slišali, niso pa ga poslušali. Zakrknjenost njihovega srca jim
je to preprečevala.
Danes smo brali in poslušali, kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko govoril. »Efeta ali
odpri se«, pomeni, da brez Jezusa ne moremo pravilno poslušati Božje besede (prim. Mr 7,
34). Samo Jezus lahko odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto. Samo Jezus nam lahko
pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in iz poslušanja Božje besede. Brez
Jezusa tudi ne moremo naprej govoriti pravilno. Če pa nepravilno govorimo, je bolje, da
sploh ne govorimo, ker nimamo kaj povedati, kar bi bilo dobro za poslušanje.
Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki so bili priča ozdravitvi gluhega, da bi o tem naprej
govorili? Zato ker je vedel, da bodo iz vsega tega delali populistični dogodek. Kljub Jezusovi
prepovedi so ljudje vse to pripovedovali naprej. In seveda niso pravilno govorili. V čudežni
ozdravitvi niso spoznali, da je Jezus Bog. Zato so samo govoričili: »Gluhim daje, da slišijo,
nemim, da govorijo« (Mr 7, 37). Pri tem pa se niso spraševali: Kdo je Jezus? Kaj jim je Jezus
hotel s tem čudežem sporočiti?
Povzeto po nagovoru škofa Petra Štumpfa, Turnišče – kolesarsko romanje 2015

SOB., 15.9.
NED., 16.9.

23. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Alojz Bolčina, Log
8.30 Slap: V zahvalo, po namenu Slap
10.00 Gradišče: za vse žive in pokojne župljane
Nikolaj Tolentinski, spokornik
19.00 † Marjeta Prelc, obletna, Na hribu
†† Anica in Janez Poniž, Milana Bajca
Prot in Hijacint, mučenca
19.00 Gradišče: † Francka Petrič, Gradišče
Slap: † Stane Šajn, po namenu Ženko
Marijino ime, spomin
7.00 † Jože Rodman, obletna, Vojkova
Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, obvezni god
19.00 †† Marta in Albin Višnjevec, Vojkova
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
19.00 Gradišče: V čast Materi Božji v zahvalo, Gradišče
Žalostna Mati Božja, obvezni god
19.00 ††† Blagojne, Grabrijanova
24. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Anton Božič, Vojkova
8.30 Slap: † Sonja Potrata, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. Molili bomo za
duhovnike.
 Uradne ure so ta teden v torek od 16h do 18h in v četrtek od 9h do 12h.
 V ponedeljek po maši je molitev večernic.
 V četrtek po maši je pol ure tihe molitve pred Najsvetejšim.
 V petek je praznik povišanja Svetega križa – šagra cerkve na Gradišču. Ta dan ne
bo maše v Vipavi ampak samo na Gradišču. Lepo je, da ohranjamo tradicijo, prav
pa je tudi, da spoštujemo določila II. Vatikanskega koncila. Če je liturgična reforma
prenesla praznovanje na ta datum, je prav, da to spoštujemo. Zato pridite k maši v
čim večjem številu. Če boste po maši organizirali še malo praznovanja, bo to še
bolj dobrodošlo.
 Priporočam se za naročilo svetih maš na Slapu. Vsekakor bi bilo neprimerno, da bi
na Slapu maševal po namenih, ki so bili naročeni za Vipavo. Zato se potrudite za
naročila. Naročila sicer sprejemam tudi v zakristiji po maši, najraje pa vidim, če maše
naročate v pisarni, saj lahko ostane kakšen listek tudi v žepu in gre v pranje, ne da bi
ga vpisal v knjigo.

 Z veroukom začnemo v tednu pred nami. Otroci obvezno prinesite k prvi uri
verouka spričevala in knjige, ki ste jih imeli sposojene v prejšnjem letu (zlasti
lanski 4. in 6. razred). Vpis otrok v 1. razred verouka v Vipavi bo v sredo, 12.
septembra ob 18. uri. Takrat bo tudi uvodno srečanje s starši in otroki. Ta dan bo
verouk za 3. razred izjemoma samo do 18. ure. Ob vpisu dostavite potrdilo o krstu
za otroke, ki niso bili krščeni v Vipavi.
 Urnik verouka:

Vipava:
1. RAZRED
2. RAZRED
3. RAZRED
4. RAZRED
5. RAZRED
6. RAZRED
7. RAZRED

sreda od 15.15 do 16h
sreda od 16h do 17h
sreda od 17h do 18.15
ponedeljek od 17h do 18h
torek od 15h do 16h
ponedeljek od 16h do 17h
četrtek ob 15.30 do 16.30

8. RAZRED

četrtek ob 16.30 do 17.30

POBIRMANCI IN
ANIMATORJI

po maši ob 10h

katehistinja Martina Krečič
katehistinja Martina Krečič
katehistinja Martina Krečič
katehistinja Tatjana Batagelj
katehistinja Lejla Irgl
katehet Marjan Prelc
župnik Lojze Furlan in
katehistinja Martina Naglost
župnik Lojze Furlan in
katehistinja Martina Naglost
župnik Lojze Furlan in
Matija Skapin

Slap:
V razpored za verouk na Slapu se je prikradlo nekaj napak. Velja naslednji urnik:
1. RAZRED
sreda od 15.45 do 16.15
katehistinja Orjana Curk
2. RAZRED
sreda od 16.15 do 17.00
katehistinja Orjana Curk
3. RAZRED
sreda od 17.00 do 18.00
katehistinja Orjana Curk
4. RAZRED
četrtek od 18.00 do 18.45
katehistinja Melita Bajc
5. RAZRED
četrtek od 18.00 do 18.45
katehistinja Melita Bajc
6. RAZRED
četrtek od 17.15h do 18h
katehistinja Melita Bajc
7. RAZRED
četrtek ob 15.30 do 16.30 v
župnik Lojze Furlan in
Vipavi
katehistinja Martina Naglost
8. RAZRED
četrtek ob 16.30 do 17.30 v
župnik Lojze Furlan in
Vipavi
katehistinja Martina Naglost
POBIRMANCI
po maši ob 10h v Vipavi
župnik Lojze Furlan in
Matija Skapin
 Tudi na Slapu začne verouk v tem tednu, razen za 1., 2., in 3. razred, ki začnejo v
oktobru.
 Popoldan na Slapu organizira v ponedeljek ob 19. uri srečanje v šoli za vse
animatorje in prostovoljce v programu. VSI POBIRMANCI se nam pridružite kot
bodoči animatorji. V naš program za otroke in mladino, lepo vabimo nove
prostovoljce, prostovoljce z različnimi darovi in različnimi poklici. Bodite kot
kamenčki v mozaiku.

 Strežniki:
PON: ob 19.00
TOR: ob 19.00
SRE: ob 7.00
ČET: ob 19.00
PET: ob 19.00
SOB: ob 19.00
NED: ob 7.00
ob 10.00

Matic Gregorič, Matevž Kodelja
Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
Matej Kete, Marko Koren
Rudi Fajdiga, Luka Rodman
Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
Filip Skapin, Jakob Strilič
Matej Kete, Sebastijan Jermol, Kristijan Boben, Luka Rodman
Anže Tomažič, Rudi Fajdiga, Jan Zorn, Matic Gregorič

 Bralci beril: 14.9. Cirila Šček, Irena Šček
15.9. Zala Tomažič
16.9. Magda Rodman, Elvira Jež ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara K. Tomažič ob 10.00
Slap: Ana Rener, Natalija Petrič
 Krašenje in čiščenje cerkve:
Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. Gradnikove
brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, Kreljeva in
Grabrijanova ul.
Slap: hišne številke 7,7a
 Čiščenje cerkvene hiše: Katja Pregelj, Mirjam Štimec

e ob današnji evangelijski zgodbi premišljujete v

Čvsakdanjem življenju, naj to ne bo omejeno le na trenutke
tišine. Namesto tega vzemite zgodbo s seboj tudi v svoj
vsakdan, na svoje delo, v svoje poslušanje in govorjenje čez
ves dan, ne glede na to, kje se boste gibali.
Bodite pozorni na svoje poslušanje in govorjenje, ali zares
poslušate s srcem in iz srca govorite. In navajajte se na
poslušanje, ki med mnogimi besedami, ki jih zaznavate,
zasliši Boga. In naučite se govoriti tako, da bodo vaše besede prihajale iz ljubečega
srca. Potem boste začutili, kako se vaše besede dotikajo ljudi okrog vas in jih zbujajo
v življenje, kako nenadoma nastaja odnos in se nad vami odpira nebo.
Če boste pozorno poslušali in zavestno govorili, boste spoznali, da gre na koncu zmeraj
za to, da bi v vsem poslušali Božji glas in dovolili, da v sleherni besedi odzvanja Božja
beseda. In Božja beseda je zmeraj beseda ljubezni in beseda, ki ustvarja življenje. In s
premišljevanjem te zgodbe o ozdravljenju se uvajajte v neprestano molitev, da bi bila
vaša ušesa vedno odprta za pogovor, v katerem se Bog pogovarja z vami, in da bi vaša
usta brez prestanka hvalila Boga za vse, kar v vsakem trenutku počne na vas in vam
podarja. Potem se lahko uglasite s hvalo množice: »Vse prav dela: gluhim daje, da
slišijo, nemim, da govorijo.«
Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

