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DOLGA OBLAČILA 
 

ezus v današnjem evangeliju svari pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih oblačilih in 
opravljajo dolge molitve. 

Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam in dolgim molitvam. 
Prav tako bi bili v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje kratko. To dvoje spada med tiste 
zunanje reči, ki same po sebi niso ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja 
z dobrim namenom, in slabe, kadar jih uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed 
pismoukov: lakomni, slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili na ljudi vtis duhovnosti in 
svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake 
pobožnosti so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus je to 
popačenost razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne nasedajo. 
Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel v tempelj. Opazil 
je, kako so nekateri metali denar v zakladnico. Gotovo je bil  marsikoga med njimi vesel, ko 
je videl, kako velik del svojih dohodkov prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je 
spet opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu. Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares 

znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, 
pod katero skriva notranjo pokvarjenost. Prav tako je z revnim 
darom: lahko je znak darovalčeve notranje revščine, lahko pa 
se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce 
vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna dva novčiča. 
Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj 
opravljamo in kakšne darove naj nosimo v cerkev. Vsakdo naj 
se ravna po lastni presoji. Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo 
pretentali in z nikakršnim darom ga ne bomo preslepili, da ne 
bi videl v našo notranjost in precenil vrednosti našega srca. 

J
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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  
PON., 12.11.  Jozafat Kunčevič, škof in mučenec, obvezni god 
  18.00 † Sonja Tomažič, obletna, Na hribu  
   ††† Libuša 
TOR., 13.11. Stanislav Kostka, redovnik 
  18.00 Slap: † Lino Rondič 
  18.00 Gradišče:  † Franc Raspor, obletna 
SRE., 14.11. Nikolaj Tavelič, mučenec 
  7.00 Za Božji blagoslov v zakonu, Vojkova 
ČET., 15.11. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj 
  18.00 † Lidija Rondič, osmina 
   † Bernarda Tomažič, obletna, Na hribu  
PET., 16.11. Marjeta Škotska, kraljica 
  18.00 † Marija Štemberger, Goriška cesta  
   Za vse žive in pokojne sorodnike, Vojana Reharja 
SOB., 17.11. Elizabeta Ogrska, redovnica, obvezni god 
  18.00 † Nada Hrovatin, obletna, Laurinova  
   V zahvalo za vse, ki praznujejo letos 50 let 
NED., 18.11. 33. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 †† Danica in Franc Lavrenčič, Na Produ  
  8.30 Slap: † Felicita Ferjančič, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
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 Danes popoldne 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. 

 Danes je tudi Martinova nedelja. Po tradiciji je to dan, ko iz mošta nastane vino. To 
je tudi priložnost za razna slavja in druženja, ki so lepa in dobrodošla, če znamo 
ohraniti zmernost in treznost, lahko pa povzročijo veliko hudega, če ne poznamo 



meja. Tudi ni primerno, da ob raznih 'krstih' vina izvajamo norčije, ko v duhovnika 
ali škofa našemljen človek izvaja neke obrede, ki so bolj podobne bakhanalijam kot 
pa resnični molitvi. To je nespoštljivo, nekulturno in nekrščansko. Zato se temu 
izogibajmo. Naj bodo ta slavja tudi izraz naše hvaležnosti Bogu, ki nas vedno znova 
obdarja s svojimi dobrotami. Vino lahko blagoslovi gospodar sam, in naj to naredi 
spoštljivo in v duhu molitve. Dovolj bo Očenaš, Zdrava Marija in blagoslov. Če je 
mogoče, pa za blagoslov povabite duhovnika. Ni nujno, da je to domači župnik. 
Lahko povabite duhovnika iz kroga sorodnikov, prijateljev ali znancev. Če bo le 
mogoče, se bom vabilu za blagoslov vina v vaših kleteh z veseljem odzval. 

 Jutri, v ponedeljek, po maši ste povabljeni na ogled filma Koliba. To je film, ki govori 
o tem kako Bog ljubi vsakega človeka in ne sovraži nikogar. Film je vreden ogleda. 
Pogledali ga bomo v okviru biblične skupine, vendar prav zato, ker je tako kvaliteten, 
priporočam, da se pridruži kdor le utegne. Traja nekaj več kot dve uri, zato si vzemite 
čas, vendar, ker bomo začeli z ogledom že pred sedmo, boste kmalu po deveti že 
doma. Vabljeni. 

 Uradne ure so ta teden v torek po rednem urniku. 
 V četrtek ob 19h ste vabljeni v župnišče v Vrhpolje  na srečanje DSB. Ta večer nam 

bo predstavila svoje delo in knjigo dr. Vladimira Leskovec. Predlagam, da povabimo 
tudi tiste, ki se do sedaj srečanj niso udeleževali, a jih ta tema morebiti zanima ali se 
v vsakdanjem življenju in delu srečujejo, živijo z ljudmi, ki potrebujejo tovrstno 
oporo. Za podrobnosti pokličite gospo Martino na 051 477 681. Knjigo boste lahko 
tudi dobili v zameno za prostovoljni dar. 

 V petek ob 19h ste povabljeni v dvorec Lanthieri na svečano akademijo ob odprtju 
razstave Umetniki za Karitas. Pozdravni nagovor bo imel škof Jurij, umetniška dela 
bosta predstavili Jožica Ličen in Anamarija Stibilj Šajn, kulturni program bo 
sooblikovala skupina Segno, program pa bo povezoval Jože Bartolj. Razstavo bo 
možno ogledati in umetniška dela kupiti še nekaj tednov po odprtju. Izkupiček gre 
za pomoč otrokom in mladim družinam. 

 Prihodnjo nedeljo je pri maši ob 10. uri predstavitev birmancev. Vsi kandidati za 
birmo naj pridejo k tej maši. Tudi tisti s Slapa. Pri maši bodo prejeli Sveta Pisma. 
Kot župnijska skupnost boste povabljeni k duhovnemu botrstvu. Kdor se bo hotel 
vključiti v duhovno botrstvo in moliti za enega ali več birmancev, bo iz košare po 
maši povlekel enega ali več listkov in bo tega otroka ali več spremljal z molitvijo. 
 

 Strežniki:  

 

PON: ob 19.00 Jan Zorn, Rudi Fajdiga 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman 
ČET: ob 19.00 Marko Koren, Pavel Strilič 
PET: ob 19.00 Matevž Kodelja, Matic Tomažič 
SOB: ob 19.00 Sebastijan Jermol, Jakob Strilič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Matic Gregorič, Kristijan Boben, Luka Rodman 
 ob 10.00 Anže Tomažič, Filip Skapin, Matevž Kodelja, Rudi Fajdiga 

 Bralci beril: 17.11. Katja Lavrenčič 
                 
  
                 Slap:  

 18.11. Meta Praček, Polona Puc ob 7.00; 
            Tatjana in Robert Batagelj ob 10.00 
 Matej Petrič, Orjana Curk 

  Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica 
                                            Slap:                                             hišne številke 54, 48, 52 
  Čiščenje cerkvene hiše: Ksenija Jereb, Nataša Nabergoj Jermol 
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Elija ji je rekel: »Ne boj se; pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega 
najprej meni kolaček in mi ga prinesi; sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. 
Kajti tako govorí Gospod, Izraelov Bog: ›Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne 
bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo.‹« Šla je in storila po Elijevi 
besedi. In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena družina. Moka v loncu ni pošla 
in olja v vrču ni zmanjkalo, po besedi, ki jo je Gospod govóril po Eliju. 1 Kr 17, 13–16 
 

Kdove ali bi kakšen moški na njenem mestu tako zaupal 
preroku Eliju, da bi se odpovedal zadnji pesti moke in 
zadnjim kapljam olja? Zdi se, da imajo ženske večjo 
sposobnost kakor moški, da zaupajo drugim, zlasti iz 
ljubezni. Mnogo, premnogo je žensk, ki iz ljubezni zaupajo 
moškim, pozneje pa se izkaže, da so ti moški prazni in da 
jim niso sposobni dati nič drugega kakor dneve, polne 
trpljenja in poniževanja. Ravno tako seveda ne manjka 
moških, ki se pustijo prevarati od žensk, za katere se pozneje izkaže, da so prava 
poguba. Vendar se jim to navadno zgodi zaradi  preveč preračunljivosti in premalo 
ljubezni. Sposobnost zaupanja, ki je s človeškega vidika lahko izvor nevšečnosti, je 
osnovna zahteva vere, saj je vera zaupanje in predanost Bogu.  
Vdova iz Sarepte je čudovito znamenje vere. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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anašnja Božja beseda nas vabi k darovanju, bratje in sestre. Vdova v času preroka 
Elija je darovala zanj zadnje prgišče moke. 

Uboga vdova v Jezusovem času je darovala dva novčiča – pa ne od preobilja, ampak 
vse, kar je potrebovala za svoje življenje.  
In tudi Jezus se je daroval z nas. 
Vse to nam govori o globoki veri in zaupanju, da Bog povrne vsako dobroto, seveda 
le, če je storjeno s srcem in ne zgolj z željo, da bi za svoje dejanje želi pohvale. 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B 
 

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