e Stara zaveza pogosto govori o odpuščanju bližnjemu. Berilo iz Sirahove knjige,
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Žki ga poslušamo na današnjo nedeljo, je jasno: mržnja in jeza sta ostudni in le
grešnik se ju trdno drži. Vsak od nas se mora spomniti svojega položaja in svoje
človeške krhkosti. Če bom mislil na to resničnost svojega bivanja, nam bo težko
obsojati in ne odpuščati. Ne pozabimo, da smo skupnost dolžnikov.
V življenju in smrti smo Božja last, saj smo popolnoma odvisni od Boga nam sporoča
apostol Pavel v pismu Rimljanom. Če torej pripadamo Kristusu, ki je Gospod živih in
mrtvih, čemu bi druge obsojali? »Ti, ki sodiš svojega brata, kdo si?« nas sprašuje Jezus
sam. Prepustimo sodbo Bogu, da bomo skupaj z vsemi brati in sestrami za vedno
Gospodova last.
Da bi to lažje doumeli, nas v evangeliju opomni pretresljiva prilika o neusmiljenem
kraljevem hlapcu, ki nam sporoča temeljno vsebino evangelija: kakor je Gospod nam
vsem na križu odpustil grehe, tako zahteva, da odpuščamo tudi mi. To ni neko medlo
priporočilo, to je Božji ukaz, kateremu se je treba pokoravati. Kdor ne bo odpustil, mu
ne bo odpuščeno.
Povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4

DOLGOVI

SVETE MAŠE

V

današnjem evangeliju se marsičemu čudimo. Čudimo se velikanskemu dolgu
enega od služabnikov. Kako sploh more človek narediti tak dolg? Ko pa
pomislimo na dolgove, v katere so nekateri posamezniki spravili podjetja ali celo svoje
družine …, se lahko le čudimo.
Čudimo se gospodarju, da je služabniku velik dolgo odpustil. A kaj je mogel drugega?
Dolg je bil neplačljiv. Takšne dolgove more poravnati le neizčrpna blagajna Božjega
usmiljenja.
Čudimo se hlapcu, ki je zaradi malenkostnega dolga svojega sohlapca zgrabil, ga davil
in celo vrgel v ječo. Naše čudenje pojema, ko pomislimo na primere iz življenja, ki
dokazujejo, kako znamo biti ljudje malenkostni. Nekateri se do smrti sovražijo zaradi
drobnarij, ki se nam zdijo naravnost smešne.
S pripovedjo zgodbe o dveh hlapcih je verjetno imel Jezus še neko drugo namero.
Poslušalcem je hotel nakazati razliko med pravičnostjo, kot so jo naglašali razlagalci
postave, in pravičnostjo, ki je lastna evangeliju.
Učitelji postave so videli pravičnost predvsem v izpolnjevanju predpisov. Spoštovati
je bilo treba sobotni počitek, določene dneve se je bilo treba postiti, vzdržati se je bilo
treba nečistih jedi, po določenem obredu si je bilo potrebno umivati roke in prati
posode … Kdor je tem predpisom zadostil, je veljal za pravičnega.
Jezus preusmerja pojmovanje pravičnosti od mrtve črke k živemu
človeku. Gospodar ob polaganju računov ne bo gledal na
umazanijo tvojih rok, temveč na omadeževanost tvojega srca. Ne
bo ga zanimal tvoj odnos do predpisov, temveč tvoj odnos do ljudi.
Vrat v nebeško kraljestvo si ne boš odprl z izpolnjevanjem
obredov, temveč s poravnavanjem računov med brati.
Po: Beseda da Besedo

NED., 13.9. 24. NEDELJA MED LETOM
7.00 Za zdravje na duši in telesu, Vojana Reharja
8.30 Slap: V dober namen za zdravje, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
17.00 Gradišče: Za žive in pokojne z Gradišča
PON., 14.9. Povišanje sv. Križa, praznik
19.00 † Felicita Žugerčič, obletna, Grabrijanova
g. Ivan doma: † Tomaž Lorenz, Milana Bajca
TOR., 15.9. Žalostna Mati Božja, obvezni god
19.00 † Marija Pincin, obletna, Goriška
19.00 Slap: ††† Starši in brat Ambrožič, Slap
SRE., 16.9. Kornelij in Ciprijan, papež in škof, mučenca, obvezni god
19.00 † Dragica Trkman, po namenu iz Ajdovščine
ČET., 17.9. Robert Belarmin, škof in cerkveni učitelj
19.00 † Jožefa Šeme, osmina
PET., 18.9. Adriana, mučenka
19.00 † Štefka Kodelja, Grabrijanova
SOB., 19.9. Januarij, škof in mučenec
19.00 † Marija Cizera, Pod gradom
NED., 20.9. 25. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Marjan Rodman, prijatelji iz Švice
8.30 Slap: ††† Malik, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes po maši ob 10h prejme zakrament sv. krsta Jaka Hrovat. Spremljajmo krščenca in
njegovo družino s svojimi molitvami.
 Popoldne ob 17h je maša na Gradišču. Počastili bomo znamenje Svetega križa, ki je zavetnik
cerkve. Ker je cerkev premajhna, bo maša zunaj. Oltar bo pri zvonu za kapelo 14. postaje.
Ostali se porazporedite tako, da bo zagotovljena varnostna razdalja, sicer je treba nositi
maske. Poskrbite za primerne stole, da se boste lahko posedli.
 Ta teden začnemo z veroukom. Potekal bo po urniku, ki je bil že objavljen:
RAZRED
DAN/URA
POUČUJE
1. razred
sreda ob 16.00
Martina Krečič
2. razred
sreda ob 15.00
Martina Krečič
3. razred
sreda ob 17.00
Martina Krečič
4. razred
torek ob 16.30
Tatjana Batagelj
5. razred
torek ob 15.00
Lejla Irgl
6. razred
ponedeljek ob 16.00
Marjan Prelc
7. razred
ponedeljek ob 17.00
Martina Naglost
8. razred
četrtek ob 15.30
župnik Lojze Furlan
9. razred
četrtek ob 17.00
Matija Skapin
 Na Slapu bo verouk za prvo triado ob sredah in sicer: prvi razred ob 15.45, drugi ob 16.15 in
tretji ob 17.00. Za četrti, peti in šesti razred bo verouk ob četrtkih ob 14.45. Sedmi in osmi
razred sta vključena v pripravo na birmo in prihajajo k verouku v Vipavo, prav tako so v
Vipavo povabljeni devetošolci.
 Na Slapu zaradi preprečevanja okužbe ne bo več copatov pred učilnico. Prinesite jih s sabo.
 Otroci naj imajo s seboj masko, ki jo v učilnici lahko snamejo. Razporejeni bodo tako, da bo
med njimi dovolj razdalje, zato bo uporabljena cela dvorana. K verouku naj prihajajo točno,
to pomeni niti prepozno, niti prezgodaj, da se ne zadržujejo na hodniku. Ob prihodu si
razkužijo roke in počakajo z masko. Po vsaki uri je odmor za prezračenje in razkuževanje.
Pomagali bodo reditelji ali starši.
 Ob nedeljah naj prihajajo otroci in se usedejo v klopi poleg svojih družinskih članov. K maši
lahko prihajajo tudi med tednom bodisi tisti dan, ko je po razporedu na vrsti njihova ulica,
bodisi tisti dan, ko imajo verouk. Slikice za liturgični zvezek bodo dobivali tudi med tednom
in sicer za nedeljo, ki je minila.
 V soboto bo v prostorih ŠGV potekala stična mladih za naše področje. Program dela bo
naslednji: - 15.00 začetek; - 15.15 ulične aktivnosti; - 16.00 ekranske aktivnosti; - 17.00
malica; 17.00 - 17.45 spoved; - 17.30 kateheza; - 18.00 maša; - 19.00 koncert; - 20.30
konec. Še danes je čas za prijavo na www.sticna.net .
 Na mizi za tisk je na razpolago Vincencijev koledar. Prejšnja leta so predstavniki
Vincencijeve družine ta koledar osebno ponujali, letos zaradi razmer tega ne počnejo.
Razdelili so koledarje po župnijah in prosijo, naj tudi letos podpremo njihove socialne
projekte: pomoč ogroženim družinam. Ob vsakem koledarju je položnica s katero lahko
nakažete svoj dar. Ob vsakem koledarju, ki ga vzamete, je predlagani dar 10€.
 Knjižnica na Slapu ponovno odpira svoja vrata in sicer v sredo, 16. septembra med 17. in 18.
uro. Je na novo urejena in dopolnjena z novimi knjigami in igračami. Z animatorji boste
izdelovali cvetlične krogle, ki jih boste rabili za izdelavo rožnega venca v oktobru. Vabljeni!

 Tedenski razpored za udeležbo pri sveti maši:
- v ponedeljek, 14. septembra: Gradišče;
- v torek, 15. septembra: Bevkova, Gregorčičeva, Kocijančičeva;
- v torek, 16. septembra na Slapu: prosto po lastni presoji;
- v sredo, 17. septembra: Vojana Reharja, Grabrijanova, Kreljeva, Glavni trg,
Ivana Ščeka, Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila;
- v četrtek, 18. septembra: Beblerjeva, Laurinova, Ob Beli, Pod gradom, Na hribu,
Milana Bajca, Trg Pavla Rušta;
- v petek, 11. septembra: Vojkova, Tabor, Goriška, Gradiška, Kosovelova,
Cankarjeva, Vinarska;
- v soboto, 19. septembra: Na Produ, Zemono, Log;
- v nedeljo 20. septembra vse maše prosto po lastni presoji. S seboj prinesite listke z
vašimi telefonskimi številkami in jih oddajte v škatlo ob vstopu.
 Sodelovanja v prihodnjem tednu:
- Strežniki:
PON: ob 19.00 Jože Krečič, Urban Jež
TOR: ob 19.00 Nik Poljšak,Jan Poljšak
SRE: ob 19.00 Sebastijan Jermol, Pavel Strilič
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Luka Rodman
PET: ob 19.00 Izak Rehar,Anže Tomažič
SOB: ob 19.00 Urban Jež, Matevž Kodelja
NED: ob 7.00 Nik Poljšak, Jakob Strilič
ob 8.30 SLAP: Beti Potrata in Špela Ambrožič
ob 10.00 Kristijan Boben, Luka Rodman
- Bralci:
Vipava ob 7h: Lejla Irgl, Urška N. Makovec; ob 10h: Lucija Nabergoj, Aleš Praček
Slap ob 8.30: Gabrijela Petrič in Ana Batagelj Natalija prošnje Julija Batagelj
 Krašenje in čiščenje cerkve:
Vipava: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica; Slap: 7a, 7c
 Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: Helena Plesničar, Petra Premrl
Slap: 75a, 76a, 2a

J

ezus Kristus nam vselej želi pomagati, da bi mogli
odpuščati. Veliko je stvari, ki jih moramo odpustiti …
Sprtost s sosedom, ženo ali možem, ki že ves teden ne
govorita; snaha ali zet se ne razumeta s taščo in tastom,
na delovnem mestu delavec grdo gleda sodelavca … In
še in še bi lahko naštevali oblike sovraštva in
nerazumevanja med nami.
Vsak dan znova se obračajmo na Gospoda, da nam da moči, da bi zmogli odpuščati. Naj
bo to pot, po kateri bodo tudi drugi preko nas spoznavali Jezusa.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

