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G

ospod, k tebi prihajam z zaupanjem in te prosim,
da sprejmeš naš dar. Ni drugega kot preprosta
molitev za tiste, ki so se odločili hoditi za teboj.
Majhen in skromen je v primerjavi z velikimi
odločitvami mnogih duhovnikov, redovnikov,
redovnic in misijonarjev. Naj ob zgledih in priprošnji
ljudi, ki so se ti popolnoma izročili, tudi v nas raste
želja, da bi vsi spoznali tvoj načrt za svoje življenje in
ga v ljubezni in zvestobi uresničevali.
Ti si dobri pastir. Kdo si ne želi dobrote? Ko hodimo
po poti življenja, nas ti vedno spremljaš. Ko pademo,
nam ponujaš roko. Ko stojimo, paziš, da ne pademo. Obenem pa nas vedno vabiš, naj
smo tudi mi dobri. Želiš, da smo srečni in da izkazujemo vsem dobroto.
Vsakemu izmed nas si dal mnoge talente, ki jih moremo uporabiti za svojo srečo v
poklicu, za katerega se določamo. Morda kliče tudi koga izmed nas, da bi ti služil kot
duhovnik, redovnik ali redovnica. Prosimo te, daj mu poguma, da se odzove tvojemu
klicu. Da postane oznanjevalec in delivec Jezusa.
Po: Vi ste priče

BOG, DOBRI PASTIR

B

ožja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje svoje ovce in skrbi zanje, brez težav
nadomesti pogosto »demonsko podobo boga«. Odnos med pastirjem in ovcami, je
že od nekdaj podoba za skrben, nežen in ljubeč odnos med človekom in Bogom. Jagnjeta
in ovce, simbol nemoči in izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli svoje pašnike,
da bi bili obvarovani nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se znajdejo na napačnih in
stranskih poteh, ter na ramenih pastirja varno prineseni nazaj.
Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog prisoten pri svojem ljudstvu kot utiralec
poti in spremljevalec. Zanesljiv je ravno v težkih situacijah: »Gospod hodi pred teboj;
on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil …« (prim. 5 Mz 31,8). Tako
Jahve, mogočni in dobri pastir že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske
sužnosti, o čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim
laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40,1).
Janezov evangelij pa se nasploh oklene metafore pastirja ter opisuje Jezusa kot dobrega
pastirja, ki varuje ovce in zanje daje svoje življenje. V njegovi pastirski skrbi Jezus
računa tudi z lažnimi pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni mar za ovce, želijo jih le
izkoristiti in uporabiti za svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka prepoznamo
»demonskega boga«. Jezus svoje črede ne drži skupaj s pomočjo prisile, kontrole ali
strahu. Njegova pastirska skrb temelji na odnosu, dobroti in ljubezni.
Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne izsiljuje z njihovimi slabostmi in
njihovo krivdo. Dobri pastir osvobaja ovce iz njihove zapletenosti v zlo. Njegov pogled
je dobrohoten in čuječe počiva na tistih, ki so njegovi. Lahko mu zaupamo. Za svoje
ovce je dal življenje, da bi mi po njegovi smrti in njegovem vstajenju bili rešeni in bi
imeli večno življenje.
Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu

Gospod Jezus, dobri pastir,
daroval si svoje življenje,
da bi vsi imeli življenje.
Daj nam, skupnosti verujočih,
ki je razširjena po vsem svetu,
bogastvo svojega življenja
in nas usposobi, da ga bomo izpričali
in posredovali drugim.
Dobri pastir,
podari bogastvo svojega življenja
vsem tistim oseba,
ki so v službi Cerkve tebi posvečene.

Osreči jih pri njihovem razdajanju,
naredi jih neutrudne v službi
in velikodušne v žrtvovanju.
Njihov zgled naj odpre še srca drugih,
da bodo slišali tvoj klic in šli za teboj.
Dobri pastir,
podari bogastvo svojega življenja
vsem krščanskim družinam,
da bodo goreče v veri in v službi Cerkvi,
in bodo tako omogočile,
da vzklijejo in zrastejo
tudi novi duhovni poklici.

sv. Janez Pavel II., 19. svetovni molitveni dan za duhovne poklice

SVETE MAŠE
NED., 12.5.

PON., 13.5.

TOR., 14.5.

SRE., 15.5.
ČET., 16.5.
PET., 17.5.
SOB., 18.5.
NED., 19.5.

4. VELIKONOČNA NEDELJA - nedelja Dobrega Pastirja
7.00 †† Ivan in Anica Planinc, Na Hribu
8.30 Slap: †† Mirka in Pavel Malik, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Fatimska Mati Božja
19.00 ††† Vidmar, Log
† Jerko Vidmar, Log
Bonifacij, mučenec
19.00 † Leon Bajec, Gradišče
19.00 Slap: † Marija Kobal in ††† Kobal, Slap
Zofija (Sonja), mučenka
19.00 ††† Žgur in Premrl, Gregorčičeva
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
19.00 †† Franc in Jožefa Koren, Zemono
Jošt, puščavnik
19.00 ††† Marc, Vrčon, Trošt, Gradišče
Feliks Splitski, mučenec
19.00 ††† Semenič in Pestelj, Cesta 18. aprila
5. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 ††† Trošt, Vojkova
10.00 za vse žive in pokojne župljane
11.30 Slap: za prvoobhajance in njihove družine

OZNANILA
 Popoldne ob 14.30 je na Zemonu pri kapelici šmarnična pobožnost.
 Danes popoldne ob 16h je na Slapu prva spoved za letošnje prvoobhajance s Slapa.
 Na Slapu imajo prvoobhajanci vsak dan ob 18h pripravo na praznovanje prvega svetega
obhajila. V to pripravo je vključeno tudi sodelovanje pri šmarnicah. Šmarnice vodijo
starši prvoobhajancev po razporedu, ki so si ga sami določili. Prvoobhajanci vodijo
šmarnice tudi danes po maši.
 Na Marijin oltar na Slapu je postavljen kozarec za zbiranje kovancev kot dar Jezusu.
Zbrana sredstva bomo namenili nakupu križa za Slapensko knjižnico v šoli. Hvala
vsem za vaš dar.
 V soboto organizira Popoldan na Slapu šmarnično romanje, podobno kot prejšnjo soboto.
Dobite se pred cerkvijo ob 18.30. in greste proti kapelici Cirila in Metoda. Nazaj grede
boste imeli šmarnice ob 19. uri pri Tatjani in Markotu Kokalj.
 Šmarnična pobožnost v Vipavi poteka podobno kot prejšnji teden. Vsak dan po dogovoru
s kateheti pripravlja šmarnice eden od razredov, ki imajo tisti dan verouk.
 Za vse otroke velja, da bodo tisti, ki zberejo vsaj 20 slikic, ob koncu šmarnic prejeli










nagrado in dopolnili manjkajoče slikice.
Verouk za prvoobhajance v Vipavi je ta teden v sredo ob 18h. Po verouku
sodelujejo pri šmarnicah.
V četrtek, 16. 5. 2019, ob 20. uri, pričenjamo v župnišču v Vrhpolju, nov sklop srečanj
za duhovno spremljanje preizkušanih. Srečanja se bodo nadaljevala v septembru.
Izhodišče za srečanja bo gradivo iz knjižice Henricha Peraja: Razumeti umirajoče;
praktična navodila za spremljanje umirajočih.
V soboto ob 8h vabim nekaj prosotovoljcev, da očistimo prostore v novem župnišču. Do
sedaj smo uspeli napeljati večino instalacij in izolirati streho. En sklop del je s tem
končan. Treba je očistiti prostore in jih pripraviti za izdelavo tlakov. Odpeljati je treba
odpadni material, preseliti preostali material v pritličje in počistiti prostore. Prav bi prišla
ekipa okrog deset ljudi.
V soboto, 15. 6. 2019, se bomo udeležili romanje na Brezje. Odhod z avtobusne
postaje v Vipavi bo ob 6. 30. Ob 10. uri bo na Brezjah sv. maša in prilika za spoved
ter prejem bolniškega maziljenja. Po maši je predviden obisk cerkve in kulturne
znamenitosti v bližini in kosilo. Cena prevoza in kosila je 15,00 €. Vpišete se lahko
v zakristiji ali župnišču do zapolnitve sedežev na avtobusu. Povratek v Vipavo je
predviden okrog 16. ure.
Uradne ure so ta v torek od 9.00 do 11.30 in od 16.00 do 18.00.

 Strežniki:
PON: ob 19.00
TOR: ob 19.00
SRE: ob 19.00
ČET: ob 19.00
PET: ob 19.00
SOB: ob 19.00
NED: ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30

Matevž Kodelja, Marko Koren
Jakob Strilič, Jan Poljšak
Matej Kete, Anže Tomažič
Rudi Fajdiga, Pavel Strilič
Anže Tomažič, Matic Gregorič
Sebastijan Jermol, Jakob Strilič
Matej Kete, Kristijan Boben, Jan Zorn, Matic Gregorič
Marko Koren, AnžeTomažič, Rudi Fajdiga, Matevž Kodelja
Matej Kete, Pavel Strilič

 Bralci beril: 18.5.Aurora Poljšak
19.5.Urška N. Makovec, Maja Funa ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara K. Tomažič ob 10.00
Slap: starši prvoobhajancev
 Krašenje in čiščenje cerkve: Tabor, Vojkova ulica, Gradiška in Goriška cesta
Slap: starši prvoobhajancev
 Čiščenje cerkvene hiše: Tanja Rehar, Tatjana Oprešnik Rodman
 Čiščenje učilnice na Slapu: starši prvoobhajancev

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

