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JEZUS JE Z NAMI 
 

ater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učencem, tudi k nam prihaja Jezus 
včasih kot prikazen; tako se nam dozdeva, ker so naše duhovne oči slabotne. 

Ne spoznamo Jezusa, ko prihaja, bojimo se, dokler nas ne potolaži njegova milost.« 
Ognjevitega apostola Petra Jezusova bližina kar »upijani«, tako da svojega 
Gospoda prosi, naj mu dovoli priti k njemu po vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu pa 
se Peter prestraši vetra in valov in se začne potapljati. Na pomoč pokliče Jezusa, 
ki mu ponudi roko in ga pokara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi naša 
zaupanje – vera se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če gledamo na Jezusa, pada, 
kadar gledamo na nevarnost. 
»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno potarnajo, češ da je nam, ki 
verujemo v Boga, lahko, ker so nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,« 
pripominja ob razlagi današnjega evangelijskega odlomka p. Lojze Bratina, ki 
poudarja, da tudi kristjanu niso prihranjene težke in temne ure. »Blagor vere je 
v tem, da omogoča potovanje skozi temo in premagovanje valov življenja zaradi 
roke, ki nam je ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo romarji k Božji 
polnosti.« 
Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.  v Postojni na njegov 
76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki pripravili skladbo Naša barka. Pesem 
govori o usodi Kristusove Cerkve skozi zgodovino, v kateri je prestajala hude viharje. 
Tudi v današnjem času ji z njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes skriva ta čas, / naj 
nam up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on pokazal  bo pot in 
pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji dan.« 
Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam vselej kaže 
pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

P

Hvala ti Jezus, 
ker nas vselej poslušaš 

in nam prihajaš naproti. 
Čeprav te kdaj ne prepoznamo, 

si tukaj ob nas. 

 

Tudi sredi najhujših vetrov 
sedanjega časa 

stopaš k nam in nam 
kakor Petru ponujaš roko. 
Velikokrat smo kakor on 

in ob prvem odločnejšem koraku, 
v nam neznano, 

h kateremu nas ti vabiš, 
podvomimo. Pomagaj nam, 

da ostanemo tvoji zvesti učenci, 
napolnjeni s pogumom 

in trdni v naši veri. Amen. 

 

������    SVETE MAŠE    ������ 
 
NED., 9.8. 19. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Jožefa Šček, Milana Bajca  
  8.30 Slap: † Ivanka Nusdorfer, obletna, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 10.8. Lovrenc, diakon in mučenec, obvezni god 
  19.30 † Magda Jež, Kosovelova  
  g. Ivan doma: † Ivan Turk, Pod gradom  
TOR., 11.8. Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica, obvezni god 
  19.30 † Ana Fajdiga, osmina 
  19.30 Slap: v čast sv. Ani v zahvalo, Slap  
SRE., 12.8. Ivana Šantalska, redovnica 
  19.30 † Ida Kariž, obletna, Milana Bajca 
ČET., 13.8. Poncian in Hipolit, mučenca 
  19.30 † Jožef Petkovšek, osmina 
PET., 14.8. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec, obvezni god 
  19.30 Log: † Vinko Premrl, Milana Bajca  
SOB., 15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE - VELIKI ŠMAREN 
  6.30 Log: po namenu iz Vrhpolja 
  8.00 Log: po namenu iz Budanj 
  10.00 Log: v čast Materi Božji za duhovnike, Gradišče  
   za vse žive in pokojne župljane 
  19.30 Vipava: za birmance in njihove družine, Vojkova 
NED., 16.8. 20. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 za duhovne in redovne poklice, Vojkova 
  8.30 Slap: † Vera Žorž, po namenu Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 



������    OZNANILA    ������ 

 
 Soboto je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja. Maše, spovedovanje in pobožnosti 

bodo potekali kakor prejšnja leta, pri tem pa bomo upoštevali ukrepe za varnost, ki jih že 
poznamo. Na predvečer praznika ni maše v Vipavi, ampak je samo v Logu. Na praznik 
pa so dopoldne v Logu tri maše po razporedu, ki smo ga že vajeni. Slovesno mašo ob 10 
uri bo vodil škof Metod Pirih. 

 Maša na predvečer je ob 19.30 , pol ure prej kot prejšnja leta. Po maši bo 
procesija. Pevce prosim za pomoč pri petju litanij. Dplirniki pa naj se dogovorijo 
za nošenje Marijinega kipa.  

 Večerna praznična maša bo v Vipavi. To mašo bomo tudi prenašali preko spleta, za maše 
v Logu pa ne bo prenosa. 
 

 Tedenski razpored za obisk svete maše: 
- v ponedeljek, 3. avgusta: Gradišče; Bevkova, Gregorčičeva, Kociančičeva 

ulica; 
- v torek, 4. avgusta: Vojana Reharja, Grabrijanova, Kreljeva, Glavni trg, 

Ivana Ščeka, Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila; 
- v torek, 4. avgusta na Slapu: prosto po lastni presoji; 
- v sredo, 5. avgusta: Beblerjeva, Laurinova, Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, 

Milana Bajca, Trg Pavla Rušta; 
- v četrtek, 6. avgusta: Vojkova, Tabor, Goriška, Gradiška, Kosovelova, 

Cankarjeva, Vinarska; Na Produ, Zemono, Log; 
- v petek, 7. avgusta: prosto po lastni presoji. S seboj prinesite listke z vašimi 

telefonskimi številkami in jih oddajte v škatlo ob vstopu. 
- v soboto, 8. avgusta: vse maše prosto po lastni presoji. S seboj prinesite listke z 

vašimi telefonskimi številkami in jih oddajte v škatlo ob vstopu. 
- v nedeljo 9. avgusta vse maše prosto po lastni presoji. S seboj prinesite listke z 

vašimi telefonskimi številkami in jih oddajte v škatlo ob vstopu. 
 

 Sodelovanje za praznik in prihodnjo nedeljo: 
- Strežniki: 

Log v petek, 14. 8. ob 19.30: Kristjan Boben in Jan Zorn 
Log v soboto, 15. 8. ob 10.00: Anže Tomažič in Matevž Kodelja 
v nedeljo, 16. 8. ob 7.00: Urban Jež in Sebastjan Jermol 
Slap ob 8.30: Nik in Lara Petrič 
Vipava ob 10h: Jože Krečič in Luka Rodman 

- Bralci: 
Petek, Log: Katja Lavrenčič 
Sobota, Log ob 10.00: Barbara Batagelj, Zala Tomažič 
Vipava ob 19.30: Jože Kalc, Vida Lavrenčič 
Nedelja, Vipava ob 7.00: Lejla Irgl, Urška N. Makovec 
Slap ob 8.30: Matej Petrič in Orjana Curk, prošnje Jure Petrič 
Vipava ob 10.00: Zvonka Starc, Barbara K. Tomažič 

 Krašenje in čiščenje cerkve: 
Vipava: Kosovelova in Cankarjeva ulica, Vinarska cesta 
Slap: hišne številke 4e  6a  67a 
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Za tvoj napredek je potreben pogum, tveganje, korak naprej 

 
Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo, kako se bo izšlo. Svojo težo tveganja vselej 
položim na tehtnico in ne vem, ali bo pokazala, da je moja teža prenizka ali 
previsoka ali ravno prav odgovarja temu, kar je položeno na drugo stran tehtnice. 
Kdor si drzne živeti svoje življenje, se vedno izpostavi tveganju. Ne more vedeti, 
kako se bo izšlo. V besedi drznost leži oboje: tveganje in nevarnost. Življenje je 
vedno polno tveganja. Toda če se kdo želi zavarovati proti tveganju, bo potrošil 
ves svoj denar za zavarovanje. Ostal bo brez denarja za življenje. Ostal bo brez 
energije, ki bi mu omogočila, da bi tvegal življenje. 
  

 
 

Danes mnogim ljudem manjka drznosti. Ljubše jim je, če se lahko zavarujejo, si 
zagotovijo, da se bo vse dobro izšlo. Toda življenje se ne pusti zavarovati. Notranja 
pobuda pogosto izhaja iz tveganja. V sebi imamo vedno oboje: željo po tveganju – 
in strah pred njim. Racionalizacija okrepi strah in nam preprečuje, da bi našli 
veselje ob tveganju ter se resnično lotili dejanj. Zaradi tega se prvi učni korak glasi: 
sledi svojim notranjim vzgibom. Ne odrini jih takoj stran s tisoč razumskimi 
razlogi. Poslušaj svoje srce. Kaj ti pravi? Katere moči tičijo v tem vzgibu? 
Predstavljaj si, da bi sledil temu vzgibu! Kako se počutiš? Poskusi dopustiti strah, 
ki se ob tem lahko poraja v tebi. Kateri so razlogi s katerimi se vedno znova izmikaš 
temu, da bi sledil svojim notranjim vzgibom? Zaupaj svojim občutkom in premisli, 
kako bi jih lahko spremenil v konkretne korake.  
Zaupaj, Jezus je tisti, ki je vedno tukaj. Pomagal ti bo premagati vsak težek korak.  

 Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja 

 
  Izdaja Župnija Vipava,  
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