OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

»Gospod,
ti si naše prebivališče od roda do roda.«
Psalmist v današnji Božji besedi naše življenjsko obdobje primerja s spancem in s travo,
ki zjutraj zeleni in je zvečer že posušena. Tako kratko je naše življenje in o tem bi morali
premišljevati. Če štejemo naše dneve in ozavestimo kratkost naših dni, »pridemo do srčne
modrosti« (Ps 90,12).
K človekovi modrosti spada, da se zaveda svoje minljivosti. Toda vsak človek je hkrati v
skušnjavi, da bi se oklepal svojega življenja, da bi ravnal tako, kot da bo večno živel in bo
vedno lahko počel kaj pomembnega v svetu. Ravna tako, kot da bo lahko večno živel v
hiši, ki si jo je zgradil. Toda vse je minljivo. Vse premine. Vse se posuši kakor trava.
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti
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ČE KDO HOČE … ODPOVED, KI BOGATI

L

jubezen do očeta, matere in drugih domačih nam je dana po naravi in je velika vrednota.
Za kaj vse bi bili prikrajšani, če nam ne bi bila dana. Največ sreče doživi človek prav v
družini, ki je v njej rastel, in potem v tisti, ki jo je sam ustanovil. Če je kje na zemlji košček
raja, je to lahko le v družini, kjer se imajo radi.
Da je družina srečna, pa so poleg ljubezni in razumevanja potrebne še najosnovnejše dobrine
prebivanja in preživljanja.
Za Jezusom gre velika množica. Pričakovati bi bilo, da bo izkoristil priložnost ter imel
navdušujoč govor, s katerim bo ljudi še bolj pritegnil in jim obljubil, kaj vse velikega in
dobrega jih čaka, če postanejo njegovi učenci. On pa jim govori nekaj povsem drugega, celo
nasprotnega: njegov učenec more biti le tisti, ki je zaradi njega pripravljen pustiti očeta in
mater, ženo in otroke, brate in sestre in se poleg tega odpovedati sploh vsemu, kar ima ali bi
mogel imeti, celo lastnemu življenju.
Družinske vezi so nekaj velikega in lepega, a same povedo, kaj so: vezi. V tem je njihova
slaba stran. Vežejo! Za Jezusom pa ne moreš, če si na karkoli navezan. Za njim moreš le, če
si vsega prost, če si pripravljen pretrgati vse vezi, se vsega osvoboditi, vse njemu zapostaviti
in zgolj v tem pomenu »zasovražiti«.
Jezus ni bil poročen, ni imel otrok, ni si pridobil premoženja, celo svoji volji se je odpovedal,
ko jo je združil z Očetovo. In vendar: on, ki ni imel nič, je prinesel zaklade, ki jih ne morejo
uničiti ne molji ne rja. On, ki ni imel lastne družine, je postal nosilec življenja vsem, ki
prihajajo k njemu. Življenje, ki je zapustilo vse, da bi se moglo darovati Božji volji, se je
izkazalo za najbogatejše, najširše in najbolj osrečujoče. Ne le zanj, temveč za vse, ki gredo
iskreno za njim.
»Če kdo hoče …« Nihče ni primoran! Tisti pa, ki hoče, naj od vsega predložnega doseže
toliko, kolikor je v njegovi moči.
Po: Beseda da Besedo

NED., 8.9. MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN
6.30 Log: župnija Vrhpolje
8.00 Log: župnija Budanje
10.00 Log: za vse žive in pokojne župljane
V čast Mariji Tolažnici za zdravje Andraža Rodmana, sošolci
19.00 Vipava: Za duhovnike in duhovniške poklice, molitvena skupina
PON., 9.9. Peter Klaver, misijonar
19.00 † Slavko Prelc, Milana Bajca
† Janez Goričan, po namenu družine Furlan
TOR., 10.9. Nikolaj Tolentinski, spokornik
19.00 Gradišče: †† Francka in Jože Petrič, obletna, Gradišče
19.00 Slap: † Jožefa Žorž, osmina
SRE., 11.9. Prot in Hiacint, mučenca
7.00 †† Slavka in Rudi Marc, Na Produ
ČET., 12.9. Marijino ime
19.00 † Marjeta Prelc, Na hribu
PET., 13.9 Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, obvezni god
19.00 †† Alojz in Stanislava Ferjančič, Na Produ
† Evgen Ferjančič, osmina
SOB., 14.9. POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA, praznik
19.00 Gradišče:† Marjeta Fabčič, Kosovelova
NED., 15.9. 24. NEDELJA MED LETOM
7.00 V čast Svetemu Duhu za birmance, Zemono
8.30 Slap: † Ivanka Nusdorfer, 30. dan
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
- V zahvalo za božje varstvo pri delu, Milana Bajca
- Za duhovnike in duhovniške poklice, Milana Bajca
- V čast Svetemu Duhu po namenu, Milana Bajca
- V čast Materi Božji za dušno in telesno zdravje, Zemono
- Za zdravje Andraža Rodmana, Beblerjeva

- V čast Svetemu Duhu, Kosovelova
- †† Edo in Marija Bajc, Na hribu
- ††† starše Ambrožič, Kosovelova

- † Ljubomir Sitar, Log
- Za duše v vicah, Na hribu

OZNANILA
 V tem tednu začnemo z veroukom po urniku, ki je objavljen. Otroci imajo vpisovanje in












spoved. Za vpis naj prinesejo podpisano spričevalo in kar imajo morda še sposojenega od
župnije. Povedo, če bodo sodelovali pri Slomškovem bralnem priznanju in naročili Mavrico
ali revijo #najst. Dobili bodo učbenike in potrebno gradivo za veroučno leto.
Prvi razred ima ta teden vpis in verouk ob 18h. Prvo srečanje je skupaj s starši. Za otroke, ki
niso bili krščeni v Vipavi, prinesite krstni list, izpisek iz krstne knjige ali družinsko knjižico
s potrjenim vpisom krsta.
RAZRED
DAN/URA
POUČUJE
1. razred
redno: sreda ob 15.15
Martina Krečič
ta teden: ob 18h
2. razred
sreda ob 16.00
Martina Krečič
3. razred
sreda ob 17.00
Martina Krečič
4. razred
ponedeljek ob 16.00
Tatjana Batagelj
5. razred
torek ob 15.00
Lejla Irgl
6. razred
ponedeljek ob 17.00
Marjan Prelc
7. razred
torek ob 17.00
Matija Skapin
8. razred
četrtek ob 15.30
župnik Lojze Furlan in katehistinja
Martina Naglost
9. razred
četrtek ob 16.30
župnik Lojze Furlan in katehistinja
Martina Naglost
Verouk na Slapu bo letos za prvo in drugo triado. Prvo triado bo imela verouk gospa Orjana
Curk in sicer ob sredah: prvi razred od 15.45 do 16.15, drugi razred od 16.15 do 17.00 in tretji
razred od 17.00 do 17.45. Drugo triado (četrti, peti in šesti razred) bo imela sestra Ema Alič
in sicer vse razrede skupaj ob petkih od 14.45 do 15.45. Otroci sedmega razreda in birmanci
prihajajo k verouku v Vipavo
Uradne ure so ta teden samo dopoldne od 9h do 12h. Popoldne ni uradnih ur zaradi
spovedovanja.
V soboto je praznik povišanja svetega križa, kateremu je posvečena cerkev na Gradišču.
Zato je ta dan maša na Gradišču. Tudi če imate že veliko dela s trgatvijo, se potrudite, da se
maše udeležite.
Prihodnjo nedeljo je katehetska nedelja. Pri maši na Slapu in v Vipavi ob 10h sodelujejo otroci.
Prihodnjo nedeljo se nam bodo pridružili predstavniki Vincencijeve zveze dobrote in nam
bodo predstavili Vincencijev koledar za prihodnje leto. Prispevek za koledar znaša 10€. Z
nakupom koledarja pomagamo Vincencijevi zvezi graditi hišo za družino v stiski. Na
predstavitvi nam bodo predstavili tudi, kako njihovo delo napreduje.
Prihodnji torek po maši (17.9. ob 19.45) bo v župnijskem domu predstavitev Delavnice
molitve in življenja. Poleg molitve rožnega venca obstaja še veliko oblik molitve. V delavnicah
gre za spoznavanje in uvajanje v te oblike molitve. Delavnice priporočamo prav
vsem, tako bolj oddaljenim kot tistim blizu naši Cerkvi, ki želijo še bolj poglobiti svojo vero,

doživeti mir v svojem srcu in ga deliti še drugim. Poleg uvodnega srečanja, je še petnajst srečanj,
enkrat tedensko, zaključijo se s tako imenovano puščavo, ko si vsi vzamemo čas v tihoti in miru
in razmišljamo o novih načrtih za nadaljnje življenje. Na mizi za tisk imate predstavitvene letake.
 Strežniki:
PON: ob 19.00
Matevž Kodelja, Marko Koren
TOR: ob 19.00 Jakob Strilič, Jan Poljšak
SRE:
ob 7.00 Matej Kete, Nik Poljšak
ČET:
ob 19.00 Rudi Fajdiga, Pavel Strilič
PET:
ob 19.00
Anže Tomažič, Matic Gregorič
SOB: ob 19.00
Matevž Kodelja, Jakob Strilič
NED: ob 7.00
Matej Kete, Kristijan Boben, Marko Koren, Matic Gregorič
ob 10.00 Sebastijan Jermol, Urban Jež, Luka Rodman, Pavel Strilič
ob 14.30 Rudi Fajdiga, Jakob Strilič
14.9. Irena Šček, Aurora Poljšak
 Bralci beril:
15.9. Urška N. Makovec, Maja Funa ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara Tomažič ob 10.00
Slap: Matej Petrič, Orjana Curk
 Krašenje in čiščenje cerkve: Na Produ, Zemono, Log
Slap: hišne številke 3h, 41, 43
Petra Valič Hacin, Jana Grohar
 Čiščenje cerkvene hiše:
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orda je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi ga spet pridobil za zmeraj, in sicer ne
več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, nadvse ljubega najprej meni, še koliko
bolj pa tebi, tako v mesu kot v Gospodu.
Če me imaš torej za družabnika, ga sprejmi kakor mene. Flm, 1, 15–17
Za vsak problem: dokumenti, študijska srečanja, sprevodi, mnogo govorjenja.
Pavel ne gre po tej poti. Prijatelju pošilja nazaj sužnja, ki je pobegnil, s sporočilom: »Sprejmi ga
kakor mene«.
In z le nekaj besedami pri koreninah spodkoplje suženjstvo, ki ga je predkrščanski svet imel za
nujno potrebno.
Le nekaj besed je dovolj, da je apostol Pavel obravnaval sužnja kot brata; z dejanji postanejo vse
neskončno dolge razprave odveč.
Več dejanj, manj dokumentov, manj pridig; to mora biti naloga kristjanov v družbi.
Suženjstvo.
Danes se malokdo zaveda, da ga je izkoreninilo krščanstvo in da znova preti, če krščanstvo izginja.
Rekli boste: »Beži no, proti suženjstvu je dovolj demokratična miselnost.«
Brez Kristusa demokratična miselnost izhlapi in se vrne v obliki trgovine z otroki, prostitucije,
izkoriščanja.
»Ampak to se dogaja v nedemokratičnih državah ...«
Otroci za presajanje organov, ženske za na cesto, reveži za izkoriščanje pripadajo
nedemokratičnim državam, v sužnje pa jih spreminjajo prebivalci demokratičnih držav.
In če to ni suženjstvo, ki se vrača ...
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

