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MOLITEV SPREMINJA NAS, NE BOGA 

 
 prosilno molitvijo imamo vsi težave. Včasih namreč ne deluje tako, kot smo si mi 
zamislili. V porabniški družbi smo se pač navadili, da stvari, ki odpovedo, vržemo na 

odpad. Prav to mnogi storijo z molitvijo. 
Vendar nas Jezus vedno znova prepričuje, da je molitev potrebna in tudi uspešna. Če celo 
krivični sodnik ustreže nadležni vdovi, »pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim 
izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in dan, in bo pri njih odlašal?« 
Osnovni nesporazum je najbrž v tem, ker menimo, da bomo z molitvijo spremenili Boga 
in njegove načrte. Podobni smo poganom, ki hočejo z magijo pridobiti bogove, spremeniti 
njihove namene in jih zdramiti iz njihove ravnodušnosti. Jezus pa pravi: »Ne bodite jim 
podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, še preden ga prosite.« 
Molitev ne spreminja Boga in njegovih sklepov, ampak nas in naše načrte. V njej se kakor 
v kakšni čistilni napravi naše številne želje in zahteve očistijo in uredijo. Počasi se izloča 
navlaka neurejenih in vse preveč človeških prošenj. Polagoma spoznavamo, kaj je tisto, od 
česar se moramo posloviti. Postajamo sprejemljivi za Božje odločitve. Zato je molitev boj 
s samim seboj, včasih boleče uglaševanje na Božjo voljo. 
Jezus je obljubil, da nam bo Oče dal vse, za kar ga bomo prosili v njegovem imenu. Tej 

molitvi je zagotovljeno uslišanje. A ne pozabimo, da je to 
izrekel pri zadnji večerji, tik pred svojim trpljenjem in 
križem. Človeško gledano je bilo tedaj vse izgubljeno. 
In kaj je tisto »vse«, na kaj misli Jezus, ko obljublja: Če 
vam bo dal vse? 
Odgovor najdemo prav v Lukovem evangeliju: to je Sveti 
Duh, s katerim bo nebeški Oče obdaril tiste, ki ga prosijo. 
Bog sam je torej tisti dar, ki ga moramo izprositi. Kdor prosi 
za manj, prosi premalo.  

Po: B. Dolenc 

S

Kdo je pravzaprav misijonar?  
 

"Kdor širi krščansko vero med nekristjani," suhoparno razlaga 
Slovar slovenskega knjižnega jezika.  
 

Zanimivo je, kako poslanstvo misijonarja podrobneje 
opisujejo pri Nacionalnem centru za informiranje in poklicno 
svetovanje na Zavodu za zaposlovanje. Tako lahko beremo: 

»Misijonar poleg duhovniškega dela skrbi tudi za izboljšanje življenjskih razmer prebivalcev 

krajev, v katere je poslan, da odhaja med ljudi ter jim s svojim delovanjem najprej pomaga, da 

se začnejo zavedati človeškega dostojanstva do sebe, soljudi, narave in družbe, da delo 

misijonarja zajema tako pastoralo kot socialno pomoč, da misijonarji gradijo cerkve, šole, 

dispanzerje, ceste in ostalo infrastrukturo ter se ob tem dejavno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v 

šolah ali v zdravstvenih centrih. Skratka, storitev misijonarja je izboljšanje življenjskih pogojev v 

nerazvitih državah oziroma v tako imenovanem tretjem svetu ter ustanovitev nove krajevne 

Cerkve na področju, kjer deluje.«  

Večkrat je slišati očitke, da gre za vsiljevanje krščanske vere in kulture v tretjem svetu. Takšno 
razumevanje je napačno ter je sad nepoznavanja misijonskega poslanstva in slabotne vere, celo 
nevere. Misijonar je poklican oznanjati Jezusa s svojim življenjem in besedo, a v polnem 
spoštovanju vesti vsakega človeka. Je Jezusovo orodje. 

 Po: radio.ognjisce.si 
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NED., 20.10.  29. NEDELJA MED LETOM - misijonska 
  7.00 v čast Svetemu Duhu za birmance, Vojkova  
  8.30 Slap: ††† starše Furlan, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 21.10.  Uršula, devica in mučenka 
  19.00 † Anica Rehar, obletna, Pod gradom  
   ††† Hrovatin in Vidrih, Laurinova  
TOR., 22.10. Janez Pavel II., papež 
  19.00 † Dušan Lavrenčič, Bevkova  
  19.00 Slap: † Marija Kobal, obletna, Slap  
SRE., 23.10. Janez Kapistran, duhovnik 
  7.00 † Marija Pincin, obletna 
ČET., 24.10. Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj 
  19.00  † Štefan Pepelko, 30. dan 
PET., 25.10. Krizant in Darija, mučenka 
  19.00 †† Vincenc in Frančiška Fabčič, Bevkova  
SOB., 26.10. Lucjan in Marcijan, mučenca 
  19.00 V čast Materi Božji v zahvalo, Bevkova  
NED., 27.10.  30. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Jožef Škerjanec, Na Produ  
  8.30 Slap: v čast angelu varuhu za zdravje, Slap 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  



������    OZNANILA    ������ 
 

 Danes popoldne ob 17h je v Logu Terčeljev shod. Pomembno je, da se teh shodov 
udeležujemo in tako prosimo za njegovo beatifikacijo, hkrati pa se med nami utrjuje zavest o 
svetosti tega izjemnega človeka. Pri maši nas bo nagovoril Ivan Albreht, sodeluje pa župnija 
Šturje. Uro pred mašo je spovedovanje, pol ure prej pa molitev rožnega venca. 

 Zaradi shoda v Logu danes v Vipavi ni rožnega venca in litanij. 
 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 Od danes po maši do porabe zalog so na razpolago nagrobne svečke. Dar za svečke je 2€. S 

tem darom prispevate za ljudi v stiski. 
 V sredo ob 18. 45 začnejo v župnišču v Vrhpolju s srečanja za duhovno spremljanje 

preizkušanih. Srečanja trajajo dve šolski uri (90 min), enkrat mesečno in so namenjena vsem, 
ne glede iz katere župnije izhajajo.  Duhovni voditelj je g. Janez Kržišnik. Letos bomo imeli za 
izhodišče knjižico Henrich Pera: Razumeti umirajoče; Praktična navodila. Prisrčno vabljeni. 

 V četrtek nas obišče misijonar Danilo Lisjak. Takoj po maši nam bo v župnijski dvorani v 
Vipavi prikazal film o njegovem misijonu v Ugandi. Tiha molitev pred Najsvetejšim zato ta dan 
odpade. Lahko jo nadomestimo z darom za misijon. V filmu bomo izvedeli tudi nekaj o Ignaciju 
Knobleharju in splošno o zgodovini misijona v porečju Nila. Ob tej priliki bomo zbirali tudi 
darove za bolnišnico v misijonu, kjer deluje misijonar Danilo. Darove v ta namen lahko oddate 
tudi posebej danes po maši, ter po vsaki maši med tednom, ali v pisarni v času uradnih ur.  

 V soboto ob 20.00 je v Logu koncert komornega orkestra Thomas Schippers pod vodstvom 
dirigenta Carla Grandi. Koncert je v seriji koncertov v Sloveniji in v Italiji v počastitev 
Leonardu da Vinci, ki je nekako povezan tudi z našimi kraji. Vabljeni na koncert! 

 Kljub vsem opozorilom je na zadnjem srečanju birmancev po animatorskih skupinah še 
vedno manjkalo skoraj polovico birmancev. Ponovno opozarjam, da so ta srečanja za 
birmance obvezna in ne bi rad, da bi zaradi tega prihajalo do konfliktov, kdo bo lahko šel k 
birmi in kdo ne. 

 Za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo na Škofijski gimnaziji Vipava počitniške delavnice, 
ko se lahko znanja in učenja lotijo na sproščen način. Delavnice bodo v ponedeljek 28. 10. 
od 9:00 - 13:00. Udeležba je brezplačna. Prijava poteka do 25. 10. na spletni strani gimnazije 
www.sgv.si. 

 Slapenska knjižnica vabi v sredo od 17. do 18. ure, kjer boste odkrivali kaj skrivajo " slapkovi 
ruzaki", katere nam pošilja škrat Slapko, maskota naše knjižnice. Ruzake si boste lahko 
izposojali in jih odnesli domov. Animatorji komaj čakajo, da bodo z vami odkrivali velike 
skrivnosti. Lepo vabljeni. 

 Na Slapu zelo lepo poteka molitev rožnega venca vsak dan ob 18.30 in to zato, ker ste tam 
tudi vi. Lepo vabljeni še naprej na skupno molitev v cerkvi. V tem tednu bomo molili za 
potrebe v župniji, za vse starejše, za bolnike, za družine v stiski, za mir in za župnijo. 

 Zbornik 'Janez Zupet. Življenje, posvečeno Besedi' lahko nabavite v zakristiji in v 
župnišču. V knjigarnah bo na prodaj le manjše število zbornikov (po 12,50 EUR), v 
župniji pa zanj darujete prostovoljni prispevek – po lastni presoji in zmožnostih. 
 

 V mesečniku Vipavska ste lahko brali protestno izjavo primorskih duhovnikov, ki naj bi jo 
podpisali tudi duhovniki vipavskega pastoralnega področja. Obveščam vas, da duhovniki 

Vipavske dekanije te izjave nismo podpisali. Z izjavo nismo bili niti predhodno seznanjeni in 
smo zanjo izvedeli šele iz objave v medijih. Na skupni seji smo soglasno sklenili, da se od te 
izjave distanciramo, o tem obvestimo vpletene (tudi odgovornega urednika mesečnika 
Vipavska in to še pred izidom zadnje, številke) in to tudi objavimo v župnijskih listih. 
Ogorčeni smo, ker je bilo na tak način zlorabljeno naše ime. Res bi nam bilo ljubše, če bi bilo 
na pročelju šole napisano polno ime glasbene šole z navedbo imena Vinka Vodopivca, vendar 
spoštujemo odločitev vodstva šole. Vsekakor ni prav, da se glede tega vprašanja posega po 
sredstvih, ki razdvajajo, sejejo nestrpnost in manipulirajo. Bolj modra in bolj krščanska je pot 
dialoga in razumevanja. 

 Strežniki: 

   Slap: Izak Margon, Jan Vidrih, Neža Nagode, Ela Furlan, Franc Uršič 
 Bralci beril: 26.10. Klemen Kete                
 27.10. Urška N. Makovec, Maja Funa ob 7.00; 

Andreja Žigon, Barbara Batagelj ob 10.00 
 Slap: Matej Petrič in Orjana Curk;  prošnje: Jure Petrič 
  Krašenje in čiščenje cerkve: 

                                 
                                   Slap: 

 Čiščenje cerkvene hiše: 
 Čiščenje veroučne uč. na Slapu: 

 

Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, Trg Pavla Rušta, Ulica 
Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica 
hišne številke 75K, 93, 84T 
Laura Zorn, Anastazija Živec 
starši učencev 4. razreda 
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apež Benedikt XVI. je za misijonsko nedeljo napisal posebno poslanico z naslovom: 
»Vse Cerkve za ves svet« To je misijonski klic, ki nas prav vse in vsakega obvezuje, da 

vsak na svoj način uresničimo Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za 
moje učence (prim. Mt 28,19). To so zadnje besede, ki jih je Kristus izrekel na zemlji, a so 
postale prvo poslanstvo Cerkve, se pravi vseh nas. To pomeni: vsak kristjan mora biti na svoj 
način misijonar. Cerkev je po svoji naravi, svojem bistvu misijonarska. In vsak kristjan je 
misijonar, ali pa ni kristjan. Če nismo poklicani v misijone, pa smo poklicani, da delamo, 
predvsem pa molimo za misijone. 

Po: F. Kramberger 
 

 
Izdaja Župnija Vipava, 

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

PON: ob 19.00 Jože Krečič, Marko Koren 
TOR: ob 19.00 Nik Poljšak, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00  Matej Kete, Pavel Strilič 
ČET: ob 19.00 Sebastijan Jermol, Luka Rodman 
PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Anže Tomažič 
SOB: ob 19.00 Urban Jež, Matevž Kodelja 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Nik Poljšak, Jakob Strilič 
 ob 10.00  

ob 14.30 
Rudi Fajdiga, Marko Koren, Matic Gregorič, Jan Zorn 
Marko Koren, Matevž Kodelja 

P


