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SINOVI ISTEGA OČETA 

 

anašnja evangeljska zgodba nam je znana. Sinova, ki ju v zgodbi srečamo, predstavljata 
različnost otrok istega očeta. Ta različnost je zunanja, po stasu, pasu in lasu, pa tudi 

notranja, po srcu in značaju. Nekdo je veseljak, drugi hodi kot utelešeni veliki petek; ta je 
hiter, oni počasen; ta molčeč, oni zgovoren; ta ima pet talentov, oni samo enega … 
Tudi omenjena brata sta bila različna. Starejši se je držal doma in je pridno delal, mlajšega je 
mikal širni svet. Če bi nam bilo naloženo, da se za enega od njiju odločimo, bi bili v zadregi. 
Nobeden namreč ni samo dober ali samo slab, vsak ima kaj za pohvalit in kaj za pograjat, pri 
obeh nam je nekaj všeč in nekaj ne. 
To velja za vse ljudi. Imamo angelska in demonska nagnjenja, nobeden od nas pa ni ne angel 
ne demon. Pregovor pravi, da tudi ura, ki stoji, dvakrat na dan prav kaže. Tudi najboljši ima 
kaj slabega in najslabši kaj dobrega. Če se sami  v sebi borimo proti zlu in vemo, da nam 
vedno ne uspeva zmagovati, moramo vedeti, da se prav to dogaja tudi drugim. Kadar tega 
nočemo razumeti, smo podobni starejšemu bratu, ki je imel sebe za pravičnega, do mlajšega 
pa je bil trd. Prav s tem je dokazal, da ni boljši od njega. 
Vse, kar je moje, je tvoje, je rekel oče starejšemu sinu. S tem je pokazal očetovsko 
radodarnost, ki vse dobrine deli z otroki. Ta trditev pa ima tudi obratni pomen: vse, kar je 
naše, je Očetovo, od njega smo vse prejeli, vse moramo prav uporabljati, očetovski 
radodarnosti mora ustrezati sinovska velikodušnost. 
Očetovo misel pa si moremo razlagati tudi drugače: Glej, sin, kako je tvoj oče bogat. Vsega 
imamo in ničesar nam ne manjka. Eno pa je, česar vam jaz ne morem dati, temveč mora biti 
naša skupna skrb: imejmo se radi. Različnost nas ne sme odtujevati, ampak nas mora 
povezovati, saj smo ena družina in spadamo skupaj. Toliko nam bo lepo in toliko nas bo Bog 
imel rad, kolikor bomo mi drug drugega razumeli, sprejeli in imeli radi. 

Po: p. F. Cerar 

D

n vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel 

je, ga objel in poljubil. Lk 15,20 
 

Živim s svojo skoraj triindevetdesetletno materjo, ki še vedno 
kuha, pomiva, pospravlja in opravlja nalogo telefonistke.  
Pogosto se mi zgodi, da moram po večerji od doma. Ko se vrnem, 
ne glede na uro, jo najdem, kako me čaka na vratih. Ne vem, kako 
zazna, da prihajam. Zaklepanje garažnih vrat? Vklop stikala za 
luč?  Škripanje vhodnih vrat? Antene pričakovanja? 
Večkrat sem jo poskušal prepričati, naj me ne čaka budna. 
Potem sem nekega večera nehal vztrajati. 
Domov sem s vrnil zelo pozno. Stala je pri odprtih vratih. Rekel sem ji dokaj odločno: 
»Mama, morala bi biti v postelji, prestara si že, da bi ostala na nogah do tako pozne 
ure. Zakaj me hočeš na vsak način čakati?« 
S svojo običajno milino mi je odgovorila: »To boš razumel takrat, ko boš prišel domov 
in ne boš več našel nikogar, ki bi te čakal.«  
Od tistega večera se trudim, da ne prihajam domov prepozno, rekel pa ji nisem nič več. 
Gotovost, da nas Bog vedno čaka, od koder koli in kadar koli se vrnemo, je najmočnejši 
dokaz  ljubezni, ki nam ga je lahko dal. 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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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 
PON., 16.9.  Kornelij in Ciprijan, mučenca, obvezni god 
  19.00 † Felicita Žugerčič, osmina 
   †† Ana Prelc in Ana Bajc, Milana Bajca  
TOR., 17.9. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj 
  19.00 Gradišče: Po namenu, Na Produ  
  19.00 Slap: ††† Verbič, Slap  
SRE., 18.9. Jožef Kupertinski, redovnik 
  7.00 † Pavel Rodman, Milana Bajca  
ČET., 19.9. Januarij, škof in mučenec 
  19.00  † Štefka Kodelja, Grabrijanova  
PET., 20.9. Andrej Kim in drugi korejski mučenci 
  19.00 † Marija Cizera, Pod gradom  
SOB., 21.9. Matej, apostol in evangelist, praznik 
  19.00 V zahvalo, Kosovelova  
NED., 22.9.  25. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 Za zdravje 
  8.30 Slap: †† Stanko in Hilda Marušič, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
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 Danes po drugi maši je na Gradišču krst Oskarja Božiča. Vključimo krščenca in njegovo 
družino v svoje molitve. 

 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 Verouk za 6. razred je po dogovoru med katehetom in starši odslej v torek ob 16.00. Tudi 

ta termin sicer ni povsem idealen, ampak takega termina ne bomo našli. Vedno bo moral 
nekdo potrpeti. V tem terminu se vsaj obveznosti ne bodo pokrivale. Zato se zahvaljujem 
tistim staršem, ki boste zaradi spremembe termina vložili dodaten napor, da boste 
otrokom omogočili verouk. 

 V torek 17. 9. ob 15:00 bomo v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi pričeli s 
programom Popoldne v Vipavi. Vabljeni vsi otroci, ki ste sodelovali do sedaj, kot tudi 
vsi, ki si želite sodelovati. Program je namenjen vsem otrokom, ki si želijo druženja ne 
glede socialne razmere v družini. Prav tako si želimo okrepiti skupino prostovoljcev, ki 
bi nam pomagali pri izvajanju programa. Na programu ponujamo brezplačno učno 
pomoč za vse osnovnošolske otroke. Tudi letos pripravljamo poleg učenja še marsikaj 
zanimivega. Vabljeni!!! 

 V torek ob 19.45 je v župnijskem domu predstavitev delavnic molitve življenja. Poleg 
rožnega venca je še veliko drugih oblik molitve in stopanja v stik z Bogom. V delavnici 
se bomo s temi oblikami spoznali in se vanje uvajali. Srečanja bodo nekako pol leta 
predvidoma vsak torek ob 19.45, ob spremembi ure maše pa ob 18.45. Ta torek je 
predstavitveno srečanje. Voditeljici bosta predstavili bolj podrobno, kako bo potekal 
program v prihodnjih srečanjih, potem pa se bo lahko vsak odločil, ali se bo pridružil ali 
ne. Zato pridite na predstavitveno srečanje brez slehernih zadržkov ali pomislekov. 

 V četrtek ob 20h je v župnijskem domu srečanje za starše birmancev. Pogovoriti se 
moramo o programu priprave in datumu birme. Vabljeni! 

 V soboto je Stična mladih. Priporočam mladim, da se srečanja udeležijo. S sabo povabite 
tudi take, ki niso povezani z župnijo. V dekaniji organiziramo avtobusni prevoz. Cena 
prevoza je 9€ in jo plačate ob prijavi. Prijavite se meni osebno do srede zjutraj. V sredo 
po jutranji maši sporočim število prijavljenih. Denar lahko oddate kasneje. Na avtobusu 
plačate vstopnino 5€ voditelju avtobusa. Avtobus iz Vipave odpelje ob 7.10.  

 Prihodnjo nedeljo je srečanje družin. Letos se bomo odpravili v Rakov Škocjan. Kdor 
želi, lahko pride do župnijske cerkve v Vipavi ob 13 uri, da bomo vozili skupaj, sicer pa 
približno ob isti uri pojdite od doma. Ob 14. uri bo maša v cerkvi sv Volbenka v Zelšah. 
Po maši se odpeljemo v CŠOD OE Rak v Rakovem Škocjanu. Tam bo predavanje, ki ga 
bo imel dr. Miha Kramli in pogovor z njim. Med predavanjem bo za otroke, po 
predavanju pa za vse družabno srečanje, športne aktivnosti in voden ogled znamenitosti 
Rakovega Škocjana. Vmes bomo našli čas za malico iz popotne torbe. Vsak naj pripravi 
kaj malega. Proti domu se bomo odpravili predvidoma ob 18.30. Povabilo velja za vse!!! 
tudi tiste, ki imate že odrasle otroke. Še zlasti pa ste vabljene družine, ki imate 
osnovnošolske otroke. Družine, ki ste krstile katerega od svojih otrok v zadnjih letih, pa 
boste dobile še dodatno povabilo osebno ali po pošti. 

 V soboto, 19. oktobra bo župnijsko romanje. Tokrat bomo romali v Brestanico cerkev 
Lurške Matere Božje, grad Rajhenburg, kjer je bil trapistovski samostan, Pleterje, kjer je 
še danes kartuzija, morda še Kostanjevica na Krki, če bo čas. Cena romanja je 20€ 
(vključena je tudi vstopnina). Odhod ob 7h, povratek ob 18h, kosilo iz popotne torbe. 
Prijave zbiramo v župnišču in zakristiji do zapolnitve avtobusa. 

 

 Strežniki: 

 

 Bralci beril: 21.9. Patrik Vidic 
 22.9. Nadja Koradin, Polona Puc ob 7.00; 

Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 10.00 
 Slap: Aleš Malik, Andreja Nagode 
  Krašenje in čiščenje cerkve: 

                                   Slap: 
 Čiščenje cerkvene hiše: 

Na Produ, Zemono, Log 
hišne številke 88, 92, 94 
Nadja Bago, Hilarija Kete 
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anašnji evangelij nam pripoveduje priliko o 
izgubljenem sinu. To je ena najlepših prilik v 

Svetem pismu. 
Mi vsi smo bolj ali manj izgubljeni sinovi oziroma 
hčere. A nismo sami: čaka nas naš umiljeni nebeški 
Oče. Čaka, da se vrnemo k njemu, četudi smo ga še 
tako polomili. 
Ne bojmo se … Naj nam bodo tudi naši svetniški 
kandidati, katerih se danes želimo še na poseben 
način spomniti, priprošnjiki in svetel zgled, kako 
živeti, da bomo čim manj stopali na poti, ki vodi 
stran od Očeta. 

 

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

 
 

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

PON: ob 19.00 Matevž Kodelja, Marko Koren 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Nik Poljšak, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Jože Krečič 
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Pavel Strilič 
PET: ob 19.00 Anže Tomažič, Matic Gregorič 
SOB: ob 19.00 Urban Jež, Sebastijan Jermol 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Marko Koren, Matic Gregorič 
 
 

ob 10.00  
ob 14.30 

Jakob Strilič, Urban Jež, Kristijan Boben, Rudi Fajdiga 
Matevž Kodelja, Sebastijan Jermol 
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