
                 

DA BI BILI ENO!

Misijon v Vipavi, 
od 9. do 18. marca 2018

Vsak dan med tednom 
je eno uro pred mašo 

molitev pred Najsvetejšim: 
pol ure je tihe molitve, 

druge pol ure pa je molitev 
rožnega venca ali večernic. 

Vse dni MISIJONA se bo ob 20.30 
oglasil misijonski zvon 

in nas povabil, 
da vsi v župniji 

združimo srca v molitvi: 
v družinah, soseskah ali vsak zase.

V dneh misijona bosta misijonarja 
po domovih obiskovala bolnike in 

družine, ki bodo želeli obisk. 
Obiski bodo po dogovoru 

v času, ki je predviden za to.

Petek, 9. 3. 

DA BI BILI ENO!
 ob 18. uri sveta maša in začetek misijona 

 ob 19. uri v župnijskem domu SREČANJE 
ZA MLADINO po srečanju sestanek z ani-
matorji za pripravo oratorija.

Sobota, 10. 3.

DA BI LJUBILI BOGA IN BLIŽNJEGA!

 ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved

 od 9. do 16. ure ORATORIJ ZA OTROKE  
 od 10. do 12. ure obisk družin
 ob 16. uri maša v Domu Pristan
 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 

prilika za spoved
 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 

med sv. mašo prilika za spoved
 ob 19. uri v cerkvi SREČANJE ZA STARŠE 

BIRMANCEV IN PRVOOBHAJANCEV 
 ob 20. uri v župnijskem domu SREČANJE ZA 

PEVCE 

Nedelja, 11. 3. 

ČAS MILOSTI

 ob 7. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved

 ob 10. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved 

 ob 11. uri obisk družin
 ob 15. uri KRIŽEV POT V CERKVI
 ob 16. uri v župnijskem domu srečanje za 

mlade družine z naslovom NOVA SPOLNA 

REVOLUCIJA IN NJEN VPLIV NA NAŠA 
ŽIVLJENJA (voditelja  MOJCA IN BENJAMIN 
TOMAŽIČ) /Varstvo otrok po dogovoru/

 ob 17. uri obisk molitvenih sosesk 
 ob 18. uri v dvorani kulturnega doma 

predavanje in srečanje za gasilce, vojake, 
policiste in delavce v zdravstvu z 
naslovom TUDI POD UNIFORMO BIJE 
SRCE – (predavatelj MATEJ JAKOPIČ, 
vojaški kurat)

Ponedeljek, 12. 3. 

DA BI POSLUŠALI BOGA – ZAUPANJE

 ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved – do 9. ure 

 od 9. do 12. ure obisk družin in bolnikov 

 ob 16. uri srečanje z veroučenci 4. razreda

 ob 17. uri srečanje z veroučenci 6. razreda 

 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 
prilika za spoved 

 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved

 ob 19. uri v župnijskem domu LEPOTE IN 
DUHOVNO BOGASTVO SVETE DEŽELE –

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE IN 
BRALCEV, vabljeni tudi drugi 
(vodi p. PETER LAVRIH)

 ob 19. uri obisk molitvenih sosesk

Torek, 13. 3. 

PREMAGATI OŠABNOST IN NAPUH

 ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved – do 9. ure

 od 9. do 12. ure obisk družin in bolnikov



                  

 ob 15. uri srečanje z veroučenci 5. razreda
 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 

prilika za spoved 
 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 

med sv. mašo prilika za spoved
 ob 19. uri v cerkvi SREČANJE ZA VDOVE IN 

VDOVCE 

 ob 19. uri v župnijskem domu SREČANJE ZA 
LOČENE ter LOČENE IN PONOVNO 
POROČENE 

 ob 20. uri v dvorani kulturnega doma 
KAKO POSTATI LJUDJE MIRU? Mir in 
sprava v družini, na delovnem mestu, v 
župniji, na ulici, … Povsod lahko ustvarja-
mo napetosti ali pa blagor (predavateljica 
ALENKA REBULA)

Sreda, 14. 3. 

SPREJEMATI DRUGAČNE IN GREŠNE

● ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved – do 9. ure

 od 9. do 12. ure obisk družin in bolnikov 
 ob 15.15 srečanje z veroučenci 1. razreda 
 ob 16. uri srečanje z veroučenci 2. razreda 
 ob 17. uri srečanje z veroučenci 3. razreda 
 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 

prilika za spoved 
 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 

med sveto mašo prilika za spoved 
 ob 19. uri v cerkvi SREČANJE ZA ŽENSKE
 ob 19. uri v župnijskem domu SREČANJE ZA 

MOŠKE 
 ob 20. uri v dvorani kulturnega doma 

VZHODNA MEDITACIJA IN JEZUS, 
predavanje za vse, ki jih zanima vzhodna 
duhovnost (predavatelj BOŠTJAN HARI)

Četrtek, 15. 3. 

BOG DELUJE PO ZAKRAMENTIH

 ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved – do 9. ure

 od 9. do 12. ure obisk družin in bolnikov 
 ob 15. uri srečanje z veroučenci 7. razreda
 ob 16. uri srečanje z veroučenci 8. in 9. 

razreda 
 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 

prilika za spoved 
 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 

med sv. mašo prilika za spoved 
 ob 19. uri v cerkvi SREČANJE ZA ZAKONCE 
 ob 19. uri v župnijskem domu SREČANJE ZA 

SAMSKE 
 ob 20. uri možnost za udeležbo na dekanijskem 

postnem predavanju

Petek, 16. 3. 

SPREJETI TRPLJENJE JE  
POGUM IN SLUŽENJE

 ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, med 
sv. mašo prilika za spoved – do 9. ure

 ob 9. do 12. ure obisk družin in bolnikov 
 od 15. do 17. ure obisk družin in bolnikov 
 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 

prilika za spoved
 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 

med sv. mašo prilika za spoved
 ob 19. uri v župnijskem domu 

SREČANJE ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE 
 ob 20. uri obisk molitvenih sosesk 

Sobota, 17. 3. 

MARIJA, MATI DRUŽINE

  ob 8. uri sv. maša z misijonskim govorom, 
med sv. mašo prilika za spoved – do 9. ure

 ob 9. uri ORATORIJ ZA OTROKE 
 od 9. do 12. ure obisk družin 
 ob 16. uri maša v Domu Pristan
 ob 17. uri v cerkvi molitev pred Najsvetejšim in 

prilika za spoved 
 ob 18. uri sv. maša z misijonskim govorom, 

med sv. mašo prilika za spoved 
 ob 19 uri srečanje za animatorje in mlade 
 ob 19.30 v dvorani kulturnega doma IZZIVI 

STARŠEVSTVA – kako spregovoriti 
otrokom o temah, ob katerih je tudi 
staršem nerodno, je pa nujno, predavanje 
za  starše in vse, ki jih tovrstna tematika 
zanima (predavatelj p. CHRISTIAN 
GOSTEČNIK)

Nedelja, 18. 3. 

SAD MISIJONA – SVETOST!

 ob 7. uri sv. maša z misijonskim govorom 
 ob 10. uri sv. maša, ki jo bo vodil g. škof 

Metod Pirih, zahvalna pesem in sklep misijona

 ob 15. uri KRIŽEV POT NA GRADIŠČE

 ob 18. uri v dvorani kulturnega doma: 
GREGOR ČUŠIN – VERA LEVEGA 
RAZBOJNIKA (nagovor/predstava)

“…da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz 
v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, 

da si me ti poslal.” (Jn 17, 21)


