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ZA KAKŠNO LJUBEZEN GRE?
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.«
Beremo v današnjem evangeliju. Naštete sposobnosti pomenijo naslednje: Srce pomeni moč
volje, duša življenjsko moč, mišljenje moč razuma; poleg vseh naštetih je omenjena še
življenjska moč nasploh. Jezus med vsemi naštetimi sposobnostmi ni hotel potegniti ostre
meje, pa tudi ni imel namena izčrpno govoriti o vidikih našega notranjega življenja. Hotel je
povedati, da moramo vse svoje moči, brez izjeme, postaviti v službo ljubezni do Boga. Vsako
našteto sposobnost naj bi »vso« dali v službo ljubezni do Boga. Z vso intenzivnostjo in vsemi
svojimi zmožnostmi naj bi svoje sposobnosti usmerili v ljubezen do Boga. Z vsem, kar smo,
naj bi odločno in v ljubezni bili predani Bogu.
Tu se nam postavi veliko vprašanj. Je to kdo že kdaj dosegel? Obstaja kakšna možnost, da bi
izpolnili to zapoved? Kdo lahko o sebi trdi, da ljubi Boga na tako popoln način? In kakšen je
naš dejanski odnos do Boga? Ali ni večkrat tako, da na Boga sploh ne mislimo, da ravno zanj
nimamo časa, da dvomimo in z Bogom nimamo kaj početi? Kako je mogoče samega sebe
pripraviti k ljubezni do Boga? Ali je ljubezen mogoče zapovedati in aktivirati s pomočjo volje?
Jezus s to zapovedjo ni mislil enega samega dejanja, ki bi ga bilo mogoče izvršiti naenkrat.
Gre za življenjsko nalogo. Ljubezen do Boga, v vsem življenju, je naš cilj. Z ljubeznijo je
mišljen odnos, v katerega vstopimo s svojo celotno osebo. Kadar samo nekaj darujemo,
kadar samo izgovarjamo molitvene obrazce, kadar darujemo
stvari, ki niso del naše osebe, in kadar se to dogaja, ne da bi se pri
tem angažirali s svojo celotno osebo, takrat ne ljubimo in
zgrešimo smisel svojega življenja. V ljubezni je v igri lastna
oseba. Ljubezen je vsaka oblika osebnega srečanja z Bogom, pač
glede na naše različne zmožnosti in sposobnosti. In zapoved
zahteva, da se z vsem, kar smo, Bogu popolnoma predamo.
Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo

NED., 4.11.

31. NEDELJA MED LETOM - zahvalna
7.00 † Franc Krapež, Gregorčičeva
8.30 Slap: † Franc Vidrih, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 5.11. Zaharija in Elizabeta
18.00 ††† Naglost, Rehar, Raspor, Krapež Vojkova
TOR., 6.11. Monaldo Koprski, redovnk
18.00 Slap: † Hermina Jež, 30. dan
18.00 Gradišče: † Stane Poljšak, Gradišče
SRE., 6.11. Obletnica posvetitve koprske stolnice, praznik
7.00 † Anica Šček Premrl, Milana Bajca
ČET., 8.11. Bogomir, škof
18.00 † Drago in Milan Bajc, Milana Bajca
† Valerija Klemenc
PET., 9.11. Posvetitev lateranske bazilike, praznik
18.00 †† Anton in Dora Bratuš, Vojkova
SOB., 10.11. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
18.00 †† Vinko in Frančiška Švagelj, Ivana Ščeka
NED., 11.11. 32. NEDELJA MED LETOM – Martinova
7.00 † Teodor Pisarevič, obletna, Zemono
10.00 za vse žive in pokojne župljane
14.00 Slap:V zahvalo, Slap
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
- V čast Sveti družini za milost vere, Milana Bajca
- ††† Rodman, Zemono
- V čast Materi Božji za zdravje, Kosovelova
- † Ciril Prelc, Milana Bajca
- † Anton Jež, Kosovelova
- ††† Malnaršič, Vojkova
- V čast Materi Božji v zahvalo, Kosovelova
- Po namenu, Vinarska
- V čast Svetemu Duhu po namenu, Kocijančičeva
- V zahvalo, Vojkova

OZNANILA
 Danes pri maši ob 10h se bomo Bogu še posebej zahvalili za vse zakonce, ki obhajate
okroglo obletnico svoje poroke. Po maši naredimo skupno spominsko sliko, nato pa
ste povabljeni v župnijski dom na majhno pogostitev.
 Popoldne ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov.
 Ta teden so redne dejavnosti v župniji ob običajnih urah. Srečanje biblične skupine
je v ponedeljek po večernicah, se pravi eno uro prej kot običajno. Tudi pevske vaje
ob petkih bodo sedaj ob 19. uri.
 Uradne ure so v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30.
 Prejšnji teden je bila v osnovni šoli, ki nosi njegovo ime, lepa prireditev ob 90 letnici
smrti Draga Bajca. Ta četrtek pa se bomo njega in njegovega brata Milana spomnili









pri obletni sveti maši. Vabljeni, da tudi na ta način počastimo njun spomin, molimo
za pokoj njunih duš, molimo pa tudi za več klenih domoljubov, ki bodo pripravljeni
za višje vrednote darovati svoj čas, moči pa tudi življenje, če bo potrebno, in se ne
bodo ustrašili, napora, nasprotovanja in drugih preizkušenj.
Ker je bil spomin rajnih ravno na prvi petek, se obhajanje prvega petka in prve sobote
in vse kar je povezano s tem, premakne na ta teden.
Tako bo v četrtek po maši molitvena ura pred Najsvetejšim, ki jo pripravlja župnijska Karitas.
V petek dopoldne od 9h dalje je obhajanje bolnikov. Eno uro pred mašo je
spovedovanje, po maši pa pobožnost prvega petka.
V soboto je spovedovanje dve uri pred mašo in po maši pobožnost prve sobote.
Prihodnjo nedeljo je srečanje družin.Za voditelja srečanja smo povabili p. Marjana
Čudna, našega misijonarja, da nam kot odmev misijona še kaj spodbudnega pove.
Srečanje začne na Slapu ob 14h v cerkvi. Najprej bomo imeli mašo, kjer bo p. Marjan
nagovoril vse prisotne. Po maši bo kar v cerkvi predavanje za starše in pogovor. V
času predavanja bodo za otroke poskrbeli animatorji. Zato prosim mladino, pa tudi
kakšno staro mamo ali starega tata za pomoč in sodelovanje. Če bo vreme muhasto,
se bomo zatekli v učilnico in staro šolo, sicer bodo dejavnosti za otroke potekale
zunaj. Sledila bo pogostitev. Kdor bo hotel pa se bo čisto na koncu lahko pridružil
pohodu do slapa na Slapu, zato imejte športno obutev, s sabo pa vzemite tudi
baterijsko svetilko, če se bomo pozno vračali in bo že mrak.
Slapenska knjižnica odpira vrata za izposojo knjig VSAK TOREK od 17. do 18 ure.
Za vse generacije vas čaka v knjižnici veliko dobrih knjig.

 V TOREK, 6. novembra ob 18.30.( takoj po sv. maši), bo v knjižnici PRVO uvodno
srečanje " BEREMO SKUPAJ" pod strokovnim vodstvom Majde Malik. Pridružite
se nam otroci, mladina, srednja in starejša generacija, moški in ženske. Uživajmo v
branju. Berimo skupaj!
 V ČETRTEK ,8.nov. ob 18.30. bo v veroučni učilnici srečanje za vse člane župnijske
Karitas in za vse prostovoljce Popoldan na Slapu. Na srečanje vabimo nove ljudi prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati v knjižnici, v delavnicah ali na projektih
za naše otroke in za naše starejše v župniji Slap. Prostih mest je dovolj za vse.
 Strežniki:
PON: ob 18.00 Luka Rodman, Rudi Fajdiga
TOR: ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
SRE: ob 7.00 Matej Kete, Luka Rodman
ČET: ob 18.00 Marko Koren, Pavel Strilič
PET: ob 18.00 Matevž Kodelja, Filip Skapin
SOB: ob 18.00 Anže Tomažič, Jakob Strilič
NED: ob 7.00 Matej Kete, Matic Gregorič, Kristijan Boben, Luka Rodman
ob 10.00 Marko Koren, Matic Tomažič, Matevž Kodelja, Jan Poljšak
ob 14.30 Rudi Fajdiga, Kristijan Boben
 Bralci beril: 10.11. Klemen Kete
11.11. Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00

Slap: Ana Rener, Natalija Petrič
 Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica
Slap: hišne številke 54, 48, 52
 Čiščenje cerkvene hiše: Mojca Šček, Mateja Černe
Čiščenje učilnice na Slapu: Starši otrok iz 5. razreda
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olna soba igrač, oblačilca iz najboljših
kolekcij otroške mode, šolska torba
ugledne znamke, računalnik za igrice, skuter
pri štirinajstih, motor pri šestnajstih, avto pri
komaj dopolnjenih osemnajstih letih.
Hiša lepa in pospravljena, delovno mesto
zagotovljeno, računalnik za lažje delo,
mobilni telefon, nezgodno zavarovanje,
polica življenjskega zavarovanja, trije televizorji, omara, polna oblek, čevlji za
vsak letni čas, hiter avto z zračno blazino, antiblokirnim sistemom in pogonom na
vsa štiri kolesa, brezstične kreditne kartice, pokojnina ...
Še nikoli nismo imeli na razpolago toliko stvari kakor danes.
Še nikoli nista negotovost in depresija povzročali takšnih tragedij kakor danes. Še
nikoli tako kot danes, če izvzamemo nekatere oblike ekscentričnosti, kot so moški
uhan, nenavadne pričeske, silikonske ženske prsi
..., ljudem ni manjkalo izvirnosti in sposobnosti
za sprejemanje odločitev proti toku.
Kajti vse, kar ni postavljeno na »skalo«, jemlje
veselje in pogum za svobodo zaradi strahu, da
bi se znašli brez vsega.
Ljubim te, Gospod, moja skala, moja svoboda.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Ob zahvalni nedelji, ko se Bogu zahvaljujemo za njegove darove, se tudi jaz zahvalim
za vse duhovne in gmotne darove, ki jih darujete meni osebno pa tudi župnijski
skupnosti. V zadnjih letih smo v župniji izpeljali zelo veliko gospodarskih pridobitev.
Že samo župnišče je velik podvig, potem zvonovi in še marsikatera drobna stvar. Vse
smo uspeli prav zaradi darežljivih rok in dobrih src. Vse je sicer še vedno v fazi gradnje
in izdelave, zato bomo morali še stati skupaj in vsak po svojih močeh pomagati. Naj
Bog vašo dobroto povrne z zemeljskimi in večnimi darovi.
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

