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POT V ŽIVLJENJE 
 

anašnji evangelij nam predstavlja vsakodnevno življenje Jezusa s svojimi učenci. 
Med hojo v skupini je tudi sicer navada, da teče tak ali drugačen pogovor. Tokrat 

Jezus povprašuje »svoje bližnje« čisto po domače: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« 
Enako, kot kdaj mi povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo misli o meni, o nas, o našem 
delu … Zagotovo na nas, tisti ki niso vsak dan v stiku z nami, gledajo drugače kakor 
ti, ki ob nas preživijo veliko več časa. S temi slednjimi tudi živimo skupaj »na drugačen 
način« kot morda z ostalimi. 
Dejstvo je: ko so učenci prišli tako daleč, da so Jezusa spoznali za Božjega Sina, kar 
se je zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38), je Jezus »položil karte na mizo«. 
Naravnost jim je povedal, kakšna bo njegova pot; jasno pa jim je tudi povedal, kaj čaka 
tistega, ki mu na njegovi poti želi slediti še naprej. Jezus namreč razume svoje življenje 
kot pot, ki mu jo  je Bog začrtal in jo mora prehoditi v poslušnosti Bogu. Skupnosti z 

Jezusom ni mogoče ustvariti samo z mislimi in 
čustvi; z Jezusom je zares povezan le, kdor mu na 
njegovi poti sledi, kdor z njim stopa po tej poti. Kdor 
želi biti skupaj z Jezusom, ta mora biti tam, kjer je 
on, mora slediti poti, po kateri je on hodil pred njim. 
Naj bo ta pot še tako strma, ozka in neprijetna in naj 
od tistih, ki Jezusu sledijo, še tako veliko zahteva, pa 
vendar samo ta pot prinaša človeku tisto, kar ga 
izpolnjuje in osrečuje – povezanost z Jezusom. Na 
tej poti je z nami in mi z njim; in on je Mesija, ki 
dokončno prinaša odrešenje; in on je Božji sin, ki nas 
vodi v otroški odnos z Bogom Očetom. Naše 

D

odrešenje je v tem, da nas nekdo osvobodi iz osamljenosti, izolacije, egoizma in 
samopotrjevanja; da smemo pripadati skupnosti oz. Jezusu. Če smo sebični in se 
upiramo Jezusovemu klicu, nas to vrže nazaj v temo in hlad osamljenosti.  
Biti Jezusov učenec, biti osebno povezan z njim, je največ, kar nam lahko da kot 
njegovim učencem sodobnega časa. Če to sprejmemo, »ne bomo izgubili svojega 
življenja«. 

Po: K. Stoc k, Jezus – veselo oznanilo 
 

����    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED.,  16.9. 24. NEDELJA MED LETOM 
   7.00 † Anton Božič, Vojkova 
   8.30 Slap: † Sonja Potrata, Slap  
   10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON.,  17.9.  Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj 
   19.00 † Anica Planinc, po namenu Žgur, Lože 
    ††† Hrovatin, Laurinova  
TOR.,  18.9. Jožef Kupertinski, redovnik 
   19.00 Slap: po lastnem namenu 
   19.00 Gradišče:  ††† Tomažič in Petrič, Gradiška  
SRE.,  19.9. Januarij, škof in mučenec 
   7.00 † Marija Cunta, Ob Beli  
ČET.,  20.9. Kim Andrej in drugi korejski mučenci 
   19.00 † Marija Cizara, Pod gradom  
PET.,  21.9. Matej, evangelist in apostol, praznik 
   19.00 ††† Perhavec, Vojkova  
SOB.,  22.9. Mavricij, mučenec 
   19.00 † Janko Bratuš, Vojkova  
NED.,  23.9. 25. NEDELJA MED LETOM 
   7.00 ††† Bolčina in Krapež, Log 
   8.30 Slap: †† Matija Barl in Alenka Mayer 
   10.00 za vse žive in pokojne župljane  
 

Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 
- † Ciril Skapin, Vojkova 27 
- V čast Svetemu Duhu za birmance, Kocijančičeva 9 
- † Ivan Rodman, Milana Bajca 18 
- ††† Vrčon, Gradišče 36 
- †† Franc in Ivana Trošt, Kocijančičeva 5 
- ††† Česen in Kobolt, Kocijančičeva 5 
- V čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 
- V zahvalo Materi Božji, Kosovelova 14 
- Po namenu, Bevkova 6 
- Po namenu 



������   OZNANILA  ������ 
 

 Danes popoldne ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Verouk je ta teden po rednem urniku, ki je bil objavljen v prejšnjih oznanilih.  
 V ponedeljek po maši je molitev večernic. 
 Uradne ure ta teden so v torek ob običajnih urah: od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 V četrtek po maši je pol ure tihega češčenja Najsvetejšega. 
 V četrtek ob 20h je v župnijskem domu srečanje za starše birmancev. 
 V soboto ob 9h je v srečanje strežnikov za župnijo Vipava. Dobimo se v zakristiji. 

Srečanje je obvezno za vse strežnike! Starši, poskrbite, da bodo strežniki res 
prisotni. 

 Hvala vsem, ki ste poskrbeli na Gradišču za slovesno praznovanje praznika 
Povišanja svetega križa. Čeprav so bili v preteklosti drugi običaji in čeprav je sredi 
trgatve, je vendar ta praznik uradno glavni praznik te cerkve. Hvala pevcem, 
pritrkovalcem, krasilkam in vsem, ki ste si vzeli čas in bili navzoči pri sveti maši. 

 Bralci Božje besede vabimo vse, ki ste že bili pri birmi in bi radi z branjem 
sodelovali pri bogoslužju, da se nam pridružite. Posebej toplo vabljeni zakonski 
pari in mladi! Birmanci, saj niste pozabili na svoje obljube? Prijavite se lahko g. 
župniku ali Tatjani Batagelj (040 725 452 oz. tatjana.batagelj@gmail.com) do 
sredine oktobra. 
 

 Strežniki:  

 
 
  

 Bralci beril: 22.9. Aurora Poljšak 
 
                 
                 Slap: 

23.9. Lejla Irgl, Tomaž Vrčon ob 7.00; 
          Tatjana in Robert Batagelj ob 10.00 
Matej Petrič, Orjana Curk 

  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: Janja Čehovin, Suzana Fabčič 

PON: ob 19.00 Matic Gregorič, Marko Koren 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman 
ČET: ob 19.00 Matic Tomažič, Pavel Strilič 
PET: ob 19.00 Jan Zorn, Simon Kete 
SOB: ob 19.00 Filip Skapin, Jakob Strilič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Sebastijan Jermol, Kristijan Boben, Luka 

Rodman 
 ob 10.00 Anže Tomažič, Rudi Fajdiga, Matic Tomažič, Matevž 

Kodelja 
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Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?  

Ali ga more vera rešiti? (Jak 2,14) 
 

– Jakob, ampak ali se ti ne zdi, da trdiš nasprotno kakor Pavel? 
– To bi ti bilo všeč, kaj! Leni ljudje so me vedno poskušali postavljati nasproti Pavlu, 
kakor da bi medalja lahko imela samo eno stran.  
– Ampak ti praviš, da je bil Abraham opravičen iz del ... 
– Seveda! Toda Abraham ne bi zapustil svoje zemlje in ne bi bil pripravljen žrtvovati 
svojega sina, če ne bi veroval v Boga. 
– Pavel pa pravi, da nas rešuje vera, ne dela. 
– Zato, ker se jezi, in to upravičeno, na farizeje, ki verjamejo, da se bodo rešili, ker so 
obrezani, ker umivajo kozarce in se postijo, da bi jih drugi videli. Toda Pavel tudi 
pravi, da »nič ne velja ne obreza ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni« 
(Pismo Galačanom 5,6). 
– Mi ne delamo problemov s kozarci ali z obrezo. 
– Res je. Vam zadošča, da izgovarjate prošnje za revne, ne da bi se odpovedali 
omaram, natlačenim z oblekami, in prepolnim hladilnikom. Med vami in farizeji ne bi 
vedel, koga naj izberem ... 
– Torej? 
– Torej pojdi in se loti dela: dokazuj z dejanji, da je tvoje srce polno vere. 
  

T. Lasconi,365 + 1 dan s Teboj 
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vala, dobrotni Oče,  
da nas učiš milosrčnosti.  

Ne sprejemaš naše vere,  
če je ne spremljajo dobra dela. 
Lahko je klicati tvoje ime,  
teže je tujca sprejeti za brata.  
Svariš nas pred lažnim naličjem  
in ljubša ti je naša robatost  
kot mehkobno hvalisanje. 
Zahvaljen, ker vse poimenuješ s pravim imenom,  
da nam ni težko prepoznati tvoje namere,  
kadar nam pošiljaš preizkušnjo,  
da bi nas utrdil v stanovitnosti. 

             B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

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