OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

Boga z vsem srcem. Če ne priznam Boga nad seboj, ki mi daje pravo modrost, ki mi
pravi, da je on naš skupni Oče in da smo zato vsi ljudje med seboj bratje, bom prej ali
slej doživel razočaranje nad ljudmi. Vabi nas k pobožnosti darovanja, ki dviga naš
pogled kvišku in ga razširja k sočloveku.
Po: S. Čuk, Misli srca
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KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA, GOREČE LJUBI
BOGA
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današnjem času, ko tako tečemo drug mimo drugega, ker se nam mudi, da bi čim
več zaslužili, čim več imeli, da bi iz življenja čim več iztisnili, veliko govorimo o
ljubezni do sočloveka, ki pa nam največkrat ostane tujec. Tudi Jezus je govoril o ljubezni.
Dejal je, da se ljubezen pokaže s tem, da za sočloveka kaj žrtvujemo. Če je treba, tudi svoje
življenje. To je rekel in z dejanjem tudi pokazal. Svoje trdoglave učence je prepričeval, da
morajo tudi oni tako delati, če hočejo, da bodo ljudje verjeli njihovim besedam.
Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka
in krščanstva. Pomen te zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda
rajši so se spuščali v drobnarije in izdelali številne moreče predpise. Tudi mi, ki nam
sveti zgled darujoče ljubezni našega velikega brata Jezusa in nas krepi njegova milost,
se radi zatekamo k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se postimo, da molimo, da
hodimo k maši, da opravljamo pobožnosti prvih petkov, da od časa do časa prižgemo
svečko pred kipom Marije, in mislimo, da smo kristjani najvišjega razreda! Doma pa se
morda vrstijo prepiri, zanemarjamo vzgojo v družini, odnos z zakoncem, slabo skrbimo
za vsakdanje potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a
vse to nič ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!« je zagrmel
Jezus na farizeje. »Bogu dajete drobtinice, glavnega pa mu
ne daste – svojega srca.« Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi.
Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno to, da si dober
in pošten, da nikomur ne delaš krivice. To je polovica
največje zapovedi in tako ravnanje je pravilno, vendar mora
najti hrano in oporo v njeni drugi polovici – ljubi svojega

ristusov evangelij razglaša eno samo zapoved. Ko je neki farizejski učitelj postave
vprašal Jezusa, katera je največja zapoved, je Božji učenik preprosto odgovoril:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je
največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: »Ljubi svojega bližnjega, kakor
samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki« (Mt 22,37–40).
Zapoved ljubezni je Kristus pred svojimi učenci večkrat poudarjal, da bi jim to
bistveno novozavezno oznanilo zapisal globoko v srce. Še ob slovesu jim je malo
pred svojim odrešitvenim trpljenjem nežno naročal: »To je moja zapoved, da se
ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil ... (prim. Jn 15,12).«
Da, ljubezen je tista, ki vliva zaupanje v srce in z zaupanjem mir in srečo.
Kdor ljubi s čisto nesebično Kristusovo ljubeznijo, tako sebe kot bližnjega, se
nikogar in ničesar ne boji.
Več kot dvajset stoletij krščanstva priča o čudovitih delih ljubezni. Nepretrgan niz
duhovnih in telesnih del se blešči pred našimi očmi in nas vzpodbuja, da bi tudi mi
v našem mrzlem, od sovraštva razklanem veku, spolnili svojo dolžnost žive
krščanske ljubezni. Zapišimo si z velikimi in neizbrisnimi črkami v svoj delovni
program: Vsaj eno dobro delo vsak dan!
Iz čiste ljubezni strojena dobra dela so in ostanejo naša edina tolažba za tisti veliki
dan, ki mora priti in se mu nihče ne bo izognil. Le dejanska ljubezen do Kristusa, to
se pravi do vseh njegovih bratov in sestra, pa naj so sami po sebi našemu srcu blizu
ali daleč, nas bo privedla na Kristusovo desnico, v večno Ljubezen samo.
S. Janežič
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anes je žegnanjska nedelja, ko se
spominjamo posvetitve naših cerkva. To
so sveti prostori, saj smo tu priče Jezusovemu
darovanju pri sveti maši. Tu prejemamo
Jezusa v sveti evharistiji. V cerkvi je
podeljenih večina zakramentov.
Zahvalimo se torej danes Bogu za našo cerkev,
pa tudi za vse cerkve sveta, kjer se lahko mi,
njegovi učenci, vselej srečujemo z njim.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A

SVETE MAŠE
NED., 25.10. 30. NEDELJA MED LETOM
7.00 v čast Sveti Družini, Zemono
8.30 Slap: za pokojne iz družine, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 26.10. Lucjan, mučenec
18.00 † Viktorija Rehar, Trg Pavla Rušta
g. Ivan doma: † Vilma Šček - Padovan
TOR., 27.10. Sabina, mučenka
18.00 † Jožef Petkovšek, prijatelji
18.00 Slap: † Izidor Žorž, osmina
SRE., 28.10. Simon in Juda Tadej, apostola, praznik
18.00 † Zmaga Zerbo
ČET., 29.10. Mihael Rua, duhovnik in redovnik
18.00 † Marjeta Fabčič, Kosovelova
PET., 30.10. Marcel, mučenec
18.00 † Franc Cerovšek, Glavni trg
SOB., 31.10. Alfonz Rodriguez, redovnik, mistik - Dan reformacije
18.00 † Ivan in Anica Planinc, Na hribu
NED., 1.11. VSI SVETI, slovesni praznik
7.00 ††† duhovnike, ki so delovali ali so doma iz Vipave
8.30 Slap: v zahvalo angelom varuhom
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Ne pozabimo, da se spremeni ura na zimski čas. S tem se spremeni tudi ura večernih maš.






V zimskem času bodo maše med tednom ob 18.00.
Prenos maše po spletu je vsak dan ob oznanjeni uri. Pol ure pred mašo je molitev
rožnega venca.
Po maši med tednom in v nedeljo ob 10h lahko pridete v cerkev individualno in prejmete
obhajilo. Počakal bom kakih 15 - 20 minut.
Obhajilo bolnikov na domu tudi ob nedeljah. Tisti bolniki in starejši, ki spremljate
mašo preko spleta ali televizije ob nedeljah ob 10. uri, se lahko dogovorimo za obhajilo
na domu po maši. Predhodno se dogovorimo, kdo bi to želel, pa tudi kdo bo obhajilo
prinesel (eden od izrednih delivcev obhajila). Seveda je treba pri tem poskrbeti za vse
varnostne elemente proti širjenju virusa: Delivec se ne dotika oseb in predmetov, nosi
masko, preden podeli obhajilo si razkuži roko. Vsi navzoči nosijo masko ves čas
prisotnosti delivca in jo snamejo samo za obhajilo.
V času uradnih ur bom na razpolago v pisarni, vendar poskušajmo čim več stvari urediti
po telefonu. Kdor pride v pisarno, naj strogo skrbi za varnostne ukrepe.

 Pred nami je praznik vseh svetih, ki je povezan z odpustki za rajne in s tem tudi s




















spovedjo.
Priložnost za spoved bo v petek popoldne od 15h do maše, ter v soboto od 9h
do 12h in od 15h do maše. Če bo uspelo, bo vsaj en termin na razpolago spovednik
od drugod. V župnijski cerkvi je nova spovednica urejena tako, da je poskrbljeno
za varnost. Vsak spovedanec naj nosi masko, se razkuži, po spovedi pa naj z
razkužilnim robčkom obriše vse, česar se je dotaknil (kljuka, stol, naslonjalo za
roke ...) Možnost odpustkov je podaljšana na cel november. Več podrobnosti
poglejte na spletni strani škofovske konference.
Ob prazniku vseh svetih radi obiščemo in še posebej uredimo grobove naših rajnih.
Naj letos to ne izostane, poskrbimo pa za varnost in zaščito pred širjenjem virusa
in ostanimo v območju naše regije. Na grobove prihajajte posamično oziroma v
sklopu družine. Če tam srečate nekoga, ki ga že dolgo niste videli, se kljub veselju
zdržite pozdravov, stiskov rok, objemanja in poljubljanja. Se bomo sicer čudno
počutili, vendar ostali zdravi. Vedno razmišljajmo o tem, da jaz koga ne okužim,
saj sem lahko prenašalec, tudi če sem zdrav.
Molitve za rajne na pokopališčih za vse svete popoldne letos odpadejo. Ob 15. uri
bom molitve opravil sam v cerkvi in jih prenašal preko spleta. Kdor utegne, se
lahko pridruži.
Blagoslov grobov. Poskrbel pa bom, da bodo grobovi blagoslovljeni in to ob urah, ko se
bo na pokopališčih zadrževalo čim manj ljudi. Ure ne oznanim, da ne bi dal povoda za
dodatno zbiranje. Šel bom po vseh pokopališčih. Če bo lepo vreme od groba do groba,
sicer pa bolj od daleč, vsekakor pa z globoko molitvijo in prošnjo v srcu.
Darovi za maše za duše v vicah. Darove, ki ste jih običajno darovali za duše v vicah,
lahko prinesete v cerkev v posebni nabiralnik ali jih oddate v poštni nabiralnik župnišča.
Imeti nabiralnik na pokopališču je preveč tvegano.
Molitev rožnega venca za rajne. Na vse svete ste ob 18h vabljeni k molitvi rožnega
venca za rajne. Letos bomo to izpeljali tako, da bom v cerkvi molil sam, molitev pa
prenašal preko spleta. Kdor želi, se lahko pridruži.
Vse zgoraj napisano velja tudi za Slap.
Popoldan na Slapu sporoča, da bo ob sredah začasno zaprta knjižnica, ravno tako so
ukinjene vse ustvarjalne delavnice. Takoj, ko bodo pogoji, zopet vse odpremo.
Animatorji se vsem, zlasti še otrokom, zahvaljujemo za sodelovanje v cerkvi pri
molitvi rožnega venca v cerkvi.
Želimo si, da bi vsak doma nadaljeval z molitvijo rožnega venca , vsaj eno desetko.
Molimo drug za drugega, za starše, za sošolce...
Krasilke in čistilke cerkve po razporedu poskrbite za razkuževanje in čiščenje cerkve
ter skromno okrasitev.
Veroučne učilnice ne čistimo, dokler ni spet verouk dovoljen.
Sodelovanja strežnikov in bravcev do spremembe uredb ni.
Krašenje cerkve v Vipavi: Gradišče (ne pretiravajte z rožami, vseeno pa naj bo cerkev
urejena)
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

