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SLUŽITI VSEM, BREZ IZJEME 

 
e hočemo pravilno razumeti evangelij, je nujno, da dogodkov in izjav ne gledamo 
posamično, temveč v njihovi povezanosti med seboj, iz česar lahko razberemo njihov 

smisel in njihovo težo. Jezus učencem ničesar ne zapove kar tako. Temelj njegovih besed je 
njegovo življenje in delovanje. Njegove besede govorijo o tem, kaj prinaša hoja za njim v 
življenje tistih, ki želijo živeti skupaj z njim. Če se kdo torej odloči za življenje z Jezusom, 
to zadeva vse dimenzije njegove  življenja, ali pa ni povezan z njim. 
Evangelij nam pripoveduje, da so se učenci začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in 
položaj. Jezus jih ob tem opozori, da so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi in imenu 
učenci začnejo pretirano iskati sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi 
imeti togih, ohromelih učencev, učencev brez življenjske energije. Vendar določi, kaj je pravi 
cilj življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven njegove skupnosti pač ni mogoče 
zamisliti. Med »biti prvi« in »biti zadnji in vsem služabnik« obstaja neločljiva vez. Pri tem 
gre za veličino kot tako. Služenje je edino merilo za resnično veljavo in veličino. Nobeno 
drugo delovanje, na katerem koli področju, ne more pripeljati do večje osebne veljave. 
Te Jezusove besede so pravo nasprotje tega, kar si želijo slišati učenci. Kažejo, da se bodo 
učenci ravno na tem področju morali nečemu odpovedati.  S tem ko Jezus kot pogoj za »biti 
prvi« postavlja »biti zadnji«, je očitno, da od učencev zahteva popolno spreobrnjenje. Učenci 
bi radi takoj postali prvi. Prvi pa lahko postane samo, kdor najprej postane zadnji in vsem 
služabnik. In na tak način lahko služi samo, kdor drugemu iz srce želi dobro, kdor je s srcem 
pri stvari in za drugega  stori vse, kar je v njegovi moči. In ker smo tudi mi Jezusovi učenci, 
smo dolžni vsem služiti na tak način. Služili naj bi vsem, ki jih srečamo, vsem, ki potrebujejo 
pomoč. Ne gre, da bi tako služili le tistim, ki so nam všeč. Vsi, ki jih srečamo, imajo pravico, 
da jim služimo iz srca. 

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo 
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isijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na 
svetu. Z molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in 

delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj 
za najbolj revne. Zato Papeške misijonske družbe prosijo za 
pomoč župnije po vsem svetu, da bi cerkvene skupnosti lahko 
obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z veseljem zato radi 
prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa 
Kristusa lahko širilo po vsej zemeljski obli. 

Povzeto po: www.misssio.si 
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si bi morali biti misijonarji v kraju in okolju, kjer 
živimo. Drug drugemu smo potrebni, potrebujemo 

pomoč, drug od drugega se učimo, delamo in živimo za 
druge. Zato smo na svetu. Naše poslanstvo in dobra dela 
so misijonarstvo. Jezus sam naroča: »Pojdite in učite vse 
narode.« 
Vsak lahko nekaj stori v svojem okolju za rast vere, ki 
človeka bogati, osrečuje in osvobaja. 
 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B 
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Gospod, popelji nas  
 
Gospod Jezus Kristus, popelji nas na pot evangelija  
in oživi misijonarske poklice  
v tvoji Cerkvi po vsem svetu.  
Opogumi nas v hoji za teboj,  
da bomo prepričljivi prinašalci tvojega veselega oznanila  
v naše župnijske skupnosti in na vse konce sveta.  
Daj nam moč, da bomo z veseljem pomagali  
revnim, trpečim, nesrečnim, zapuščenim in preganjanim.  
Z zgledom svoje vere 
naj prinesemo dvomljivcem polnost življenja.  
Prižgi v naših srcih svetlo luč ljubezni,  
da bomo prepričljivo znamenje  
misijonske prenove za naše župnije in skupnosti.  
Sveti Duh, ti nas vodi k novemu misijonskemu razcvetu Cerkve.  
 

Molitev s Filipinov 

M
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NED., 21.10. 29. NEDELJA MED LETOM – misijonska 
  7.00 † Ivan Pregelj, Pod Gradom  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
  14.00 Slap: ††† Malik, Slap  
            Za vse žive in pokojne s Slapa 
PON., 22.10.  Janez Pavel II., papež 
  19.00 † Marija Vidmar, Laurinova  
TOR., 23.10. Janez Kapistran, duhovnik 
  19.00 Slap: Za božji blagoslov na življenjski poti 
SRE., 24.10. Anton Marija Claret, škof in redovni ustanovitelj 
  7.00 †† Frančiška in Genovefa Ferjančič, Grabrijanova  
ČET., 25.10. Krizant in Darija, mučenca 
  19.00 † Boža Šraml, 30. dan 
PET., 26.10. Lucijan in Marcijan, mučenca 
  19.00 † Stanko Kodelja, obletna 
SOB., 27.10. Sabina Avilska 
  19.00 † Avgust Curk, obletna, Gradišče  
NED., 28.10. 30. NEDELJA MED LETOM – žegnjanjska 
  7.00 Za novomašnika, Vojkova 
  8.30 Slap: Po namenu, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
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 Danes ob 11.30 je krst Jerce Tratnik in Izabele Kovač. Spremljajmo krščenki 
in njuni družini z molitvami. 

 Danes je maša na Slapu popoldne ob 14h. Po maši je otvoritev in blagoslov 
mrliške vežice. 

 Danes zvečer ob 18h je v cerkvi v Logu slavnostni koncert komornega zbora 
Ipavska ob njihovi 20 letnici delovanja. Vabljeni, gotovo so nam pripravili 
nekaj lepega. 

 V Vipavi in na Slapu dobite v cerkvi svečke Karitas za pokopališča. Z 
nakupom teh svečk, ki jih boste prižgali na grobu vaših rajnih, naredite še 
dobro delo, saj darujete za ljudi v stiski. 

 Redne dejavnosti v tem tednu so po običajnem urniku. 
 Uradne ure so v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 Na Slapu se še ta teden potrudite za obisk in oblikovanje molitve rožnega 

venca vsak dan v cerkvi. Razpored vodenja je isti. Ta teden bo molitev 
namenjena za vse nerojene otroke, za vse naše rajne sorodnike, prijatelje in 
duhovnike. Naloga za otroke je, da k molitvi prinesejo svečko, ki jo boste med 
molitvijo prižgali in postavili pred Marijo. 

 Tisti otroci na Slapu, ki ste pridno hodili k molitvi rožnega venca in vsaj 
štirikrat sodelovali, boste prihodnjo nedeljo dobili majhno darilce za nagrado 
in spodbudo, da boste še naprej radi molili rožni venec. V nedeljo med sv. 
mašo bo med drugim tudi blagoslov rožnih venčkov, ki so jih izdelali otroci 
pri verouku. Po maši jih bodo lahko odnesli domov. Kdor želi, lahko prinese 
svoje rožne vence k blagoslovu. 

 V nedeljo, 4. novembra, ko je zahvalna nedelja, je pri maši predvideno 
srečanje zakoncev jubilantov. Povabljeni boste vsi, ki obhajate okroglo 
obletnico poroke, ter mladoporočenci v prvih petih letih zakona. Namen tega 
srečanja je, da se Bogu zahvalimo za skupno prehojeno pot in ga prosimo za 
blagoslov še naprej. 

 Za nedeljo, 11. novembra popoldne je predvideno srečanje družin. 
Podrobnejše informacije še sledijo. 

 
 Strežniki:  

 
 Bralci beril: 27.10.Zala Tomažič 
 
                 
                            Slap:  

28.10. Magda Rodman, Elvira Jež ob 7.00; 
            Elza in Vladimir Anžel ob 10.00 
Matej Petrič, Orjana Curk 

  Krašenje in čiščenje cerkve: Tabor, Vojkova ulica, Goriška in Gradiška cesta 
                                            Slap:                                             hišne številke 13, 33, 9 
  Čiščenje cerkvene hiše: Laura Zorn, Anastazija Živec 
  Čiščenje veroučne uč. na Slapu: 6.razred 
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Izdaja Župnija Vipava, 

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

PON: ob 19.00 Luka Rodman, Rudi Fajdiga 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Matic Tomažič 
ČET: ob 19.00 Matic Tomažič, Pavel Strilič 
PET: ob 19.00 Matevž Kodelja,  
SOB: ob 19.00 Filip Skapin, Jakob Strilič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Matic Gregorič, Kristijan Boben, Luka Rodman 
 ob 10.00 Marko Koren, Matic Tomažič, Matevž Kodelja, Anže 

Tomažič 
 ob 14.30 Luka Rodman, Jan Poljšak 


