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islim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati za takega 
gospodarja, ki daje enako plačo za eno uro dela kot za cel dan garanja. Po 

naši pameti so imeli čisto prav tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je 
pravica? Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, ki smo prenašali 
težo dneva in vročino!« Pravim – po naši pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo 
povedati nekaj zelo pomembnega za naše življenje. Resnico, ki smo jo slišali že v 
prvem berilu iz ust preroka Izaija: »Moje misli niso vaše misli, in moja pota niso 
vaša pota, govori Gospod!« Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto 
drugačna od človeške. Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, ker nujno 
sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo 
vsakdo od nas premore. 
Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje dovolj možnosti, da bi bil srečen 
tu in potem vso večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, kakršnega smo 
sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. Gospodar v današnjem 
evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?« 
Slovenski pregovor ve povedati, da je na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi 
bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sveta. Ljudje smo čudna 
bitja: če se komu dobro godi, se brž zaleže v naše srce črv nevoščljivosti in 
privoščimo mu, če ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razodevata 
strašno pomanjkanje ljubezni do bližnjega, ki je prva in temeljna zapoved 
Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi mi.  
Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo opravimo 
dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. 

Po: S. Čuk 

M

i zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo 

dneva in vročino. (Mt 20,12) 
 

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne 
poznajo Pridigarja in ne znajo moliti psalmov?« 
mrmrajo »najbolj zavzeti« kristjani. 
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki ne preživijo 
vsaj tedna na leto na poglobljenih duhovnih vajah 
v kakšnem znamenitem samostanu?« mrmrajo 
nobel kristjani. 
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne 
prihajajo na župnijska srečanja, ki jih ne moreš 
razumeti, če ne postaneš naš član?« mrmrajo 
večerni kristjani. 
Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da na hitro, 
da tečejo opravit drugo, triurno s kakšno »drugo skupnostjo« ...  
 

Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske kristjane, ki zamudijo 
mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v hlačke, pa so vendarle prišli. 
Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker morajo zjutraj vstati ob petih in iti 
na delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo. 
Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker so dobrosrčni, pošteni, velikodušni, 
vedno pripravljeni pomagati.  
In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer izpričujejo pristno Božjo ljubezen in dobroto. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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Pravični Bog, 
ko si dal prvemu delavcu 

prav toliko kot zadnjemu, 
si nam pokazal, 

da so tvoja pota daleč od naših poti, 
kakor je nebo visoko nad zemljo. 

Odpri naša srca 
modrosti tvojega Sina, 

da bomo z veseljem 
posvetili vse svoje moči 
delu za tvoje kraljestvo. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
Po:  Molimo s Cerkvijo, leto A–4 

T 
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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 
PON., 21.9. Matej, apostol, evangelist, praznik 
  19.00 †† Marta in Albin Višnjevec, obletna, Vojkova  
  g. Ivan doma: V čast Materi Božji za zdravje, Beblerjeva  
TOR., 22.9. Mavricij, mučenec 
  19.00 † Ana Fajdiga, po namenu molitvene skupine 
  19.00 Slap: ††† Marušič, Slap  
SRE., 23.9. Pater Pij, redovnik, spovednik, obvezni god 
  19.00 † Franc Pivk, duhovnik, Kosovelova 
ČET., 24.9. Anton Martin Slomšek, škof, praznik 
  19.00 †† Jožefa in Franc Ferjančič, Vojkova  
PET., 25.9. Sergij, menih 
  19.00 † Ciril Skapin, Vojkova  
SOB., 26.9. Kozma in Damijan, mučenca 
  19.00 ††† Božič, Beblerjeva  
NED., 27.9. 26. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Frančiška Rodman, obletna, Na hribu  
  8.30 Slap:  ††† Starše Malik, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
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 Danes popoldne ob 17h je v Logu Terčeljev shod. Z molitvijo in udeležbo pri sveti maši bomo 

prosili Boga, da bi postopek za beatifikacijo Filipa Terčelja premaknil naprej. Vabljeni! 
 V ponedeljek po maši je srečanje katehetov in katehistinj. 
 V torek po maši je srečanje staršev veroučencev sedmega razreda. 
 V sredo po maši je srečanje staršev veroučencev tretjega razreda. 
 V četrtek po maši je srečanja staršev veroučencev osmega razreda. 
 V soboto dopoldne ob 10 uri je med mašo v stolnici v Kopru slovesna razglasitev sv. 

Hieronima za zavetnika škofije. 
 Prihodnjo nedeljo, 27. 9. 2020 ob 12. uri pa bo prvi škofijski romarski shod pri Svetem 

Hieronimu na Nanosu. Maša bo zunaj. Po novih pravilih, bo treba tudi zunaj nositi 
masko, če bomo preveč skupaj. Ker ne vemo kakšno bo vreme, poskrbite za primerno 
opremo. Slovesni praznik glavnega zavetnika škofije bomo po župnijah praznovali na 
njegov god 30. septembra. 

 Priporočam se za naročilo svetih maš, zlasti takih, ki jih lahko oddam naprej škofu Metodu 
ali gospodu Ivanu. 

 Spodbujam otroke, da bi bolj pogosto prihajali k maši. Usedajo naj se v klopi skupaj z 
drugimi družinskimi člani. Prednost ima gotovo nedelja, ki je Gospodov dan. Zaradi omejitev 
lahko nadomestijo udeležbo pri nedeljski maši z mašo med tednom, bodisi tisti dan, ki je 

določen za njihovo ulico, ali pa na dan, ko imajo verouk. Takrat bodo dobili tudi slikice za 
liturgični zvezek. 

 Knjižnica na Slapu vabi tudi to sredo med 17. in 18. uro. Z animatorji boste nadaljevali delo 
prehšnjega tedna in do konca izdelali rožni venec, ki bo krasil cerkev v oktobru. Vabljeni! 

 Tedenski razpored za udeležbo pri sveti maši: 
- v ponedeljek, 21. septembra: Bevkova, Gregorčičeva, Kocijančičeva; 
- v torek, 22. septembra: Vojana Reharja, Grabrijanova, Kreljeva, Glavni trg, 

Ivana Ščeka, Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila; 
- v torek, 22. septembra na Slapu: prosto po lastni presoji; 
- v sredo, 23. septembra: Beblerjeva, Laurinova, Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, 

Milana Bajca, Trg Pavla Rušta; 
- v četrtek, 24. septembra: Vojkova, Tabor, Goriška, Gradiška, Kosovelova, 

Cankarjeva, Vinarska; 
- v petek, 25. septembra: Na Produ, Zemono, Log; 
- v soboto, 26. septembra: Gradišče; 
- v nedeljo 27. 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: 

- Bralci: 
Vipava:  
ČET: Mateja Lavrenčič 
PET: animatorji 
SOB: Patrik Vidic 
NED: Danilo Guštin, Maja Funa ob 7.00; Irena Šček, Cirila Šček ob 10.00 

Slap, NED ob 8.30: Matej Petrič in Orjana Curk prošnje: Jure Petrič 
 Krašenje in čiščenje cerkve: 

Vipava: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica;  
Slap: hišne štev. :23, 52, 70 

 Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: Estera Božič, Marija Prelc Tratnik 
                Slap: hišna številka 2 
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 Izdaja Župnija Vipava,  

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

PON: ob 19.00 Jože Krečič, Urban Jež 
TOR: ob 19.00 Nik Poljšak,Jan Poljšak 
SRE: ob 19.00 Sebastijan Jermol, Kristijan Boben 
ČET: ob 19.00 Matic Gregorič, Luka Rodman 
PET: ob 19.00 Izak Rehar,Anže Tomažič 
SOB: ob 19.00 Urban Jež, Matevž Kodelja 
NED: ob   7.00 Izak Rehar, Jože Krečič   

ob   8.30 SLAP:   Izak Margon, Jan Vidrih 
 ob 10.00 Pavel Strilič, Rudi Fajdiga 


