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ZADNJA POSTAJA 
 

V tem mesecu se je gotovo vsak od nas ustavil in pomudil tudi na kraju, ki je svet in 
skrivnosten. O njem nam naš pesnik Župančič poje: »Tihi, skrivnostni tisti so hrami …« 
Tam človek utihne in gre vsaj za nekaj minut vase. Misel poleti v preteklost, spomin oživi 
na ljubljeni obraz, na dragega človeka.  
Jesen je tako čas, ko se marsikdo ustavi in zamisli: Kam grem, kakšna prihodnost je pred 
menoj in od kod prihajam? Kdo sem?  
Človekovo življenje je odprto v dve smeri, v dve skrivnosti. Pred rojstvom in po smrti – 
na obeh koncih smo pogreznjeni v nepoznano, v skrivnost, v večnost, iz katere smo izšli 
in v večnost, v katero gremo. Ali pa morda iz enega niča v drugi nič? 
»Ničesar ni, samo tema,« pravijo nekateri. Spoštovanja vredno mnenje – kdor ga prenese, 
kdor lahko z njim živi. Ima pa eno pomanjkljivost, ki je v tem, da mu manjkajo dokazi. 
Domnevam, da bo takšen človek prisluhnil, če bo slišal, da je nekdo, ki ga ima mnogo ljudi 
na tem svetu za Božjega Sina, pred več kot dva tisoč leti govoril o nekem drugem , 
prihodnjem veku in o vstajenju od mrtvih. Kako je že rekel? »Tisti, ki dosežejo oni svet, 

ne morejo več umreti. Enaki so angelom, saj so Božji otroci 
in jih čaka vstajenje. Da, mrtvi bodo vstali. Kajti Bog ni Bog 
mrtvih, ampak živih. Njemu vsi živijo. Jaz sem vstajenje in 
življenje. Kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« 
Onstran torej le nista samo tema in pogreznitev v nič. Pa 
pravijo: Nihče se ni vrnil, da bi povedal. Pač, nekdo se je 
vrnil, živ se je vrnil iz predora smrti. Zanimivo je, da sprva 
celo njegovi najbližji prijatelji niso mogli verjeti lastnim 
očem. Toda od tiste prve velike noči je vse drugače. Zadnja 
postaja – cilj na koncu predora je znan. 

Po: TV Slovenija – Ozare, 1995 
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Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. (Lk 20,38) 

 
»Otroci nebes in vstajenja« niso redki izbranci, 
temveč so vsi možje in žene, saj je zveličanje, ki 
ga je prinesel Jezus za vsakega od nas. In 
življenje sinov vstajenja bo podobno življenju 
angelov (Lk 20,36), torej vse potopljeno v 
svetlobo Boga, vse posvečeno njegovi slavi, v 
večnosti ,polni veselja in miru. 
Toda pozor! Vstajenje ni samo dejstvo, da bomo 
vstali po smrti, ampak je nova zvrst življenja, ki 
ga okušamo že danes, torej je zmaga nad ničem, 
ki jo že lahko okušamo. Vstajenje je temelj 
krščanske vere in upanja!  
Če ne bi bilo sklicevanja na raj in na večno 
življenje, bi krščanstvo bilo skrčeno na etiko in 
na življenjsko filozofijo. Nasprotno pa sporočilo 
krščanske vere prihaja iz nebes, je od Boga 
razodeto in gre onkraj tega sveta. Verovati v vstajenje je bistvenega pomena, da 
vsako naše dejanje krščanske ljubezni ne bo kratkotrajno in bi imelo namen samo 
v sebi, temveč da postane seme, ki bo vzklilo v Božjem vrtu in bo rodilo sadove 
večnega življenja.   

 

Povzeto po: radio.ognjisce.si 
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Gospod, tukaj pred teboj stojimo  
in se ti izročamo. 
Ustnice, ki te molijo,  
naj tudi zunaj cerkve  
oznanjajo tvojo dobroto … 
Ušesa, ki so te slišala,  
naj te slišijo tudi po ljudeh,  
ki nam jih pošiljaš … 
Gospod, hvala ti,  
ker nas imaš rad in nas prejemaš. 
Amen. 
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C 
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NED., 10.11.  32. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 †† Viktor in Frančiška Švagelj, Ivana Ščeka  
  8.30 Slap: ††† brat in starše Ambrožič, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 11.11.  Martin iz Toursa, škof 
  18.00 † Tine Rehar, Gregorčičeva  
TOR., 12.11. Jozafat Kunčevič, škof in mučenec 
  18.00 Gradišče: † Vida Petrič, Gradišče  
  18.00 Slap: ††† Ivan in starše, Slap  
SRE., 13.11. Stanislav Kostka, redovnik 
  7.00 †† Dora in Anton Bratuš, obletna, Vojkova  
ČET., 14.11. Nikolaj Tavelić, mučenec 
  18.00  ††† Bizjak, Na hribu  
PET., 15.11. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj 
  18.00 † Nada Hrovatin, obletna, Laurinova  
SOB., 16.11. Marjeta Škotska, kraljica 
  18.00 † Marija Štemberger, Goriška cesta 
NED., 17.11.  33. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 †† Franc in Olga Raspor, Zemono  
  8.30 Slap: za vse pokojne Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  

 

������    OZNANILA    ������ 
 

 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Uradne ure so ta teden kot običajno v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30. 
 Dejavnosti v župniji in srečanja skupin v tem tednu bodo potekale po rednem urniku. 
 V torek ob 14h je pogreb Jožefe Krhne. Pokojno lahko pridete pokropit od 12h dalje 

v pokopališko kapelo. 
 Na Slapu ni verouka za 1., 2. in 3. razred do začetka decembra. Naslednja ura verouka 

zanje bo v sredo, 4. decembra. 
 Slapenska knjižnica vabi v sredo od 17h do 18h k delavnicam, kjer boste izdelovali 

posebne vizitke, tudi take, ki jih boste lahko podarili sv. Miklavžu, ali na njih pisali, 
kaj si želite, da vam prinese. 

 Na Slapu  je v soboto od 9h dalje je generalno čiščenje cerkve. Vabljeni ste moški in 
ženske. Zlasti moške roke bodo prišle prav pri prenašanju lestev in delu na višini. Na 
koncu bi še skupaj okrasili cerkev. Pripeljite tudi otroke, da se naučijo skrbeti za 
cerkev. Cerkev ni ne od papeža, ne od škofa ne od župnika, ampak od župnijskega 
občestva. Zgradili so jo vaši predniki, vsaka generacija pa je dolžna spoštovati njihov 
trud in nadaljevati njihovo delo. S skrbjo za čistočo in ureditev cerkve dejansko 

pokažemo, kako znamo skrbeti za svojo lastnino. Prav je, da v to navajamo tudi 
otroke, da bo tudi prihodnje rodove nekdo skrbel za cerkev. Če bo vreme dopuščalo, 
bi uredili tudi okolico cerkve. 

 Prihodnjo nedeljo bomo opravili štetje nedeljnikov, ki je potrebno za oddajo 
statistike na Škofijo. 

 Prihodnji vikend bo med nami bogoslovec Tilen Kocijančič. V sklopu priprave 
na pastoralno delo gredo bogoslovci dvakrat na leto za vikend na posamezne 
župnije. Tokrat bodo v nekaterih župnijah vipavske dekanije. Bogoslovec se bo 
vključil v vse pastoralne dejavnosti, ki se bodo med vikendom dogajale v župniji. 
Maše v nedeljo bodo oblikovane v duhu prošnje za duhovniške kandidate in nove 
duhovne poklice. 

 V sredo, 27.11. bo romanje na Ponikvo z udeležbo na generalki Klica dobrote v 
Celju. S SK tudi letos sodeluje Radio Ognjišče, RTV SLO. Avtobus iz 
Ajdovščine gre ob 7.30 in se spotoma ustavi še v Vipavi.  Prispevek udeležencev 
je 10 EUR, ostalo plača DK, kdor bi se rad udeležil, naj se čim prej prijavi v 
pisarno dekanijske Karitas. 

 

 Strežniki: 

                  Slap: Andrej Malik, Taj Volk, Beti Potrata, Špela Ambrožič 
 Bralci beril: 16.11.Anja Lavrenčič                
 17.11.Hilarija in Peter Kete ob 7.00; 

Zvonka Starc, Barbara K. Tomažič ob 10.00 
 Slap: Ana Rener in Natalija Petrič;  prošnje: Izak Margon 
  Krašenje in čiščenje cerkve: 

                                 
                                   
                                   Slap: 

  Čiščenje župnišča: 
 Čiščenje veroučne uč. na Slapu: 

Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. 
Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, 
Kreljeva in Grabrijanova ulica 
generalno čiščenje 
Ksenija Jereb, Nataša Nabergoj Jermol 
generalno čiščenje 

 

 
Izdaja Župnija Vipava, 

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

PON: ob 18.00 Jože Krečič, Urban Jež 
TOR: ob 18.00 Gradišče: Nik Poljšak, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00  Matej Kete, Pavel Strilič 
ČET: ob 18.00 Rudi Fajdiga, Luka Rodman 
PET: ob 18.00 Izak Rehar, Anže Tomažič 
SOB: ob 18.00 Urban Jež, Matevž Kodelja 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Nik Poljšak, Jakob Strilič 
 ob 10.00  

ob 14.30 
Sebastijan Jermol, Jože Krečič, Matic Gregorič, Jan Zorn 
Kristijan Boben, Luka Rodman 


