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JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 
 

anašnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonarskega govora, s katerim 
Jezus poučuje dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje 

in Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena vidika za življenje učenca – misijonarja: prvi 
je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da 
misijonar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega Očeta. Ta dva 
vidika sta povezana, saj bolj ko je Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je 
ta učenec »prozoren« za to navzočnost.  
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, 
nežnost matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in 
upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez srca 
in brez hvaležnosti, nasprotno – ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Za kateregakoli 

učenca, tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti 
to prednostni odnos. 
Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z 
Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, njegov 
»veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, kakšen je in 
kako živi. In sicer do take mere, da jim Jezus sam, ko 
pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, 
mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki 
me je poslal« (Mt 10,40). Pot rebno je namreč, da ljudje 
zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično »Gospod«, je 
resnično središče življenja ter vse v življenju. Ni 
pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, svoje 
meje, tudi svoje napake, da le ima ponižnost priznati jih in 
da nima razdvojenega srca.  

D

»Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako ne gre. Dvojnost ni 
krščanska. Z njo nisem pošten ne do sebe ne do drugih. Zaradi tega Jezus moli k Očetu, da 
učenci ne bi zapadli posvetnemu duhu. Ali si namreč z Jezusom, z Jezusovim duhom – ali 
pa te vodi posvetni duh. 
Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe same ter 
dati nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s svojo materinsko 
priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni in veseli misijonarji evangelija. 

Po: papež Frančišek 
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»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec,  

resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« (Mt 10,42) 

 
Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« me vsega prevzame.  
Ti ne bi uporabil tega pridevnika, če ne bi sam izkusil,  
kaj pomeni v zadušljivi vročini kozarec hladne vode. 
Rad si te predstavljam, kako počasi srkaš kozarec hladne vode  
in pri tem občutiš prijetno olajšanje  
ter s hvaležnostjo gledaš prijatelja, ki ti ga je ponudil. 
Gospod Jezus, človeški um si ne bi znal izmisliti Boga,  
stvarnika morij in rek, ki se razveseli  
in je hvaležen za kozarec hladne vode. 
Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« mi da moči,  
ker mi zagotavlja, da razumeš vse odtenke  
naše človeškosti in naše slabotnosti. 
Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« me obvezuje. 
Govori mi, da ni dovolj narediti kaj,  
da bratje in sestre ne bi umirali od žeje.  
Ti želiš, da vsem omogočimo uživati  
ob osvežitvi s krepčilnim kozarcem hladne vode. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
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rav prisrčno sporočilo ima današnje prvo berilo: pobožna in priletna zakonca sta z 
izredno gostoljubnostjo sprejela Božjega moža preroka Elizeja in mu pripravila 

posebno sobo. Rekla sta: »Svet človek naj ostane pri nas.« Naj bo tudi naša želja bivati 
skupaj s svetimi ljudmi in da bi postajali sveti, da si bodo drugi želeli naše družbe. 
Vsekakor pa se kristjanova svetost začne že pri krstu, v katerem smo bili s Kristusom 
pokopani v njegovo smrt. V krstu umiramo, da v Kristusu zaživimo. Novi človek je po 
Kristusu ustvarjen, se po njem zgleduje in se trudi živeti, kakor je živel on. Zaradi 
vsega tega smemo upati, da bomo z njim živeli tudi v večnosti. 

 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3 
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NED., 28.6. 13. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 ††† Andlovic, Gradišče  
  8.30 Slap: ††† Štekar, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 29.6. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik 
  7.00 †† Andrej in Branislava Pregelj, Gradnikova  
  19.00 Za duhovnike in duhovne poklice, molitvena skupina 
  g. Ivan doma:  ††† Jež in Pregelj, Kosovelova  
TOR., 30.6. Prvi mučenci rimske cerkve 
  19.00 V dober namen, Kocijančičeva 1 
  g. Ivan doma: † Milena Pestelj Zakrajševič, Cesta 18. aprila  
SRE., 1.7. Estera, svetopisemska žena 
  19.00 Za zdravje, Grabrijanova  
ČET., 2.7. Ptujska Mati Božja 
  19.00 †† Milan in Ivanka Česnik, Zemono  
PET., 3.7. Tomaž, apostol, praznik 
  19.00 ††† Natlačen in Rehar, Pod gradom  
SOB., 4.7. Uroš, škof 
  19.00 † Dušan Lavrenčič, Bevkova  
NED., 5.7. 14. NEDELJA MED LETOM - Ciril in Metod 
  7.00 † V zahvalo, Bevkova  
  8.30 Slap: † Anton Črnigoj, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 
- ††† Lavrenčič in Tomažič, Na Produ  - Za zdravje, Kosovelova  
- V čast Svetemu Duhu, Gradnikova   - Po namenu, Kocijančičeva  
- V čast Materi Božji za zdravje, Zemono  - V zahvalo in priprošnjo za zdravje 
- V čast Materi Božji za zdravje, Milana Bajca  
- V čast Bogu in Materi Božji v zahvalo, Kosovelova  
- V čast Svetemu Duhu in Materi Božji za duhovnike in duhovne poklice, katehistinja 
- †† Frančiška in Genovefa Ferjančič, Grabrijanova  

 
������    OZNANILA    ������ 

 
 V ponedeljek po maši je molitev večernic. Povabljeni ste, da se svetopisemski skupini 

pridružite tudi ostali. 
 V četrtek je četrtek pred prvim petkom. Po maši je molitvena ura pred Najsvetejšim. Pripravi 

jo skupina bralcev beril. 
 Na prvi petek dopoldne obiščem in obhajam bolnike. Uro pred mašo je prilika za spoved. Po 

maši je pobožnost prvega petka. 
 Na prvo soboto je uro pred mašo prilika za spoved. Po maši je pobožnost prve sobote. 
 Prihodnjo nedeljo je prva nedelja v mesecu. V dekaniji smo se odločili, da bomo začeli 

z rednimi shodi v Logu. Shod bo potekal po ustaljeni navadi. Tako bo uro pred mašo 

priložnost za spoved, pol ure pred mašo molitev rožnega venca, ob 17h maša in po maši 
litanije Matere Božje z blagoslovom. Tema shoda je: Božja beseda povezuje družino. Shod 
pripravlja župnija Goče. V CERKVI JE OBVEZNO NOSITI MASKO VES ČAS. 

 Razmere glede okuženosti so se poslabšale, zato veljajo novi, poostreni predpisi. Tako je 
treba za mašo razkuževati roke ob vstopu, obvezno nositi masko in držati primerno 
razdaljo. Razdaljo držite tudi, ko prihajate k obhajilu in odhajate iz cerkve.  Spoved je 
dovoljena v spovednicah, kjer je neprodušna pregrada med spovednikom in spovedancem. 
To je spovednica v krstilnici in vse spovednice v Logu, razen spovednega kabineta. 
Spovedanec mora razkužiti roke in nositi masko. 
Ne pozabite na razkuževanje po vsaki maši.  

 Zaradi poostrenih predpisov boste spet povabljeni, da izpolnite obveznost nedeljske maše z 
udeležbo na določen dan v tednu, v nedeljo pa prihajajte k maši po lastni presoji oziroma kdor 
težko pride med tednom. Držite se tega, da ste vsi iz ene družine pri maši skupaj v eni klopi. 

 Poleg tistih, ki ste določeni za posamezni dan, lahko pridete k maši vsi tisti, ki ste vajeni 
prihajati tudi med tednom, pa tudi tisti, ki se opravlja maša po vašem namenu. Maše pa se še 
vedno prenašajo tudi preko spleta. 

 

 Razpored za udeležbo pri maši je za ta teden naslednji: 
- v ponedeljek, 29. junija: pri obeh mašah prosto za vse; 
- v torek, 30. junija: Gradišče, Bevkova, Gregorčičeva, Kociančičeva; 
- v sredo, 1. julija: Vojana Reharja, Grabrijanova, Kreljeva, Glavni trg, Ivana 

Ščeka, Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila; 
- v četrtek, 2. julija: Beblerjeva, Laurinova, Ob Beli, Pod gradom,  

Na hribu, Milana Bajca, Trg Pavla Rušta; 
- v petek, 3. julija: Vojkova, Tabor, Goriška, Gradiška, Kosovelova, Cankarjeva, Vinarska; 
- v soboto, 4. julija: Na Produ, Zemono, Log; 
- v nedeljo, 5. julija ob 7h: prosto po lastni presoji; 
- v nedeljo 5. julija ob 8.30 na Slapu: prosto po lastni presoji; 
- v nedeljo 5. julija ob 10h: prosto po lastni presoji. 

 

 Bog povrni vsem, ki ste se potrudili, da so vsa praznovanja prvih obhajil in birme tako lepo 
potekala. Bogu hvala, za ta predah v varnostnih ukrepih, da smo slovesnosti lahko izpeljali 
kolikor toliko normalno. Bog povrni tudi za vse vaše darove. 

 Če ne bo nadaljnjih poslabšanj glede stanja okuženosti in še bolj poostrenih ukrepov, bi z 
naslednjo nedeljo začeli tudi s streženjem pri mašah in branjem beril. Strežniki in bralci morajo 
ves čas nositi maske. Tudi v zakristiji. Strežnika bosta po dva tudi pri nedeljskih mašah. 

 Starši, ki ste pripravljeni otroka vpisati za oratorij, do prihodnje nedelje izpolnite prijavnice, 
ki so na mizi za tisk. 

 

 Sodelovanje pri maši prihodnjo nedeljo: 
- Branje beril: 

Vipava: ob 7h Elvira Jež in Tomaž Vrčon, ob 10h Barbara in Zala Tomažič. 
Slap: Gabrijela Petrič in Ana Batagelj, prošnje Julija Petrič. 

- Strežniki: 
Vipava: ob 7h Matej Kete in Luka Rodman ob 10h Anže Tomažič in Rudi Fajdiga 
Slap: Izak Margon, Jan Vidrih 

  

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


