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GOSPODAR SVETA IMA VSE »POD KONTROLO« 

 
Bog je gospodar sveta in vladar ljudi. V Jobovi knjigi Bog ukazuje naravnim silam: 
»Do sem pojdeš in nič dalje!« Enako pravi tudi človeku, čeprav si mi ljudje 
domišljamo, da moremo neomejeno gospodariti nad ustvarjenim svetom. Če se 
človeku kaj malega posreči, že misli, da je ves svet njegov! Ko mlad človek konča 
šolanje, si domišlja, da je požrl modrost vsega sveta. Tisti, ki imajo za seboj nekaj 
življenjskih izkušenj, se takim domišljavcem smejejo, češ: kmalu boste spoznali, da je 
življenje še marsikaj drugega kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! Božja modrost, zapisana 
v psalmih, pravi: »Zakaj hrume narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Tisti, ki 
stanuje v nebesih, se jim smeje!« Bolj modro je priznati Božjo moč in njegovo vednost 
kot pa se zaganjati zoper njega. 
Božja beseda nas spodbuja k veri in zaupanju. Glavna misel razodetja je, da smo v 
Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile sveta, bo znal pomiriti viharje našega življenja, 
da se ne bodo obrnili nam v škodo. Pogoj je seveda zaupanje v njegovo bližino, v 
njegovo nenehno varstvo. Pred odhodom s sveta je Kristus svojim prijateljem učencem 
obljubil, da bo z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil mirnega življenja brez težav in 
nadlog (mnogi pobožni ljudje mislijo, da bi moral Bog posebej skrbeti za mirno 
življenje »svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: »Na svetu boste imeli stisko, toda 
zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav je Bog dober in pravičen, dopušča, da trpijo 

tudi nedolžni, saj celo svojemu lastnemu Sini ni prizanesel. 
Prav v Kristusovem trpljenju pa je odgovor na Jobovo vprašanje 
o trpljenju nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri notranje iskanje. 
Toda vera mora biti močna in živa. Nekdo je lepo povedal: 
»Težje ko je breme življenja, močnejša mora biti vera.« Jezus 
nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!« 

Po: S. Čuk, Misli srca 

Svetovno človeško zgodovino na pobudo kratkega 
odlomka iz Jobove knjige zlahka primerjamo z morjem. 
Gospodar je Bog. Določa meje, daje zakone, je neprestano 
blizu. To potrjuje njegova veličina, moč in delovanje. 
Kadar pridejo viharji (kot je v teh časih tudi Corona virus), 
se zdi, kakor da je »zaspal« 
Preko morja človeške zgodovine plove ladja – to je Petrov 
čoln vesoljne Cerkve. Kdor je z Jezusom stopil na ladjo – 
kdor je postal kristjan, lahko z gotovostjo pričakuje tudi 
vihar. Doživel bo nevihte življenja – mnoge preizkušnje 
… Tudi današnji odlomek iz Božje besede nam je spregovoril, kako so apostoli z Jezusom 
doživljali hude ure. A kdor išče moč v veri, kdor zaupa Božjemu načrtu, ta je lahko miren. 
Gospod ga bo namreč pripeljal v varen pristan.       A.K. 
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NED., 20.6. 12. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Stanislav Fon, Ob Beli  
  8.30 Slap:  ††† Starši Ambrožič in brat Franc, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 21.6. Alojzij Gonzaga, redovnik, obvezni god 
  19.00 Za otroke in starše ter zaposlene v vrtcu Hiša otrok  
  19.00 Gradišče: † Franc Andlovic, 30 dan 
TOR., 22.6. Janez Fisher, Tomaž Moore, mučenca 
  19.00 Za božji blagoslov na skupni življenjski poti, Vojkova  
  19.00 Slap: † Marija Štekar, po namenu Karitas Slap 
SRE., 23.6. Jožef Cafasso, redovnik 
  19.00 V zahvalo in priprošnjo Materi Božji za zdravje, Kociančičeva 
ČET., 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik 
  19.00 † Zofija Marc, Kosovelova 1 
PET., 25.6. Doroteja, mistkinja, Dan državnosti (30 let samostojnosti) 
  10.00 Za dobrotnike zvonov 
   V zahvalo Svetemu Duhu za zvonove, Milana Bajca  
   V čast slovenskim mučencem za domovino, Gradišče 
  19.00 V čast Materi Božji za prvoobhajance in njihove družine 
SOB., 26.6. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj opus Dei 
  19.00 ††† Repič in Petrič, Gradišče  
NED., 27.6. 13. NEDELJA MED LETOM 
  7.00  † Danilo Jež, obletna Gradišče  
  8.30 Slap: V priprošnjo Devici Mariji in Svetemu Duhu, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
 

V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše: 
- V čast Materi Božji za zdravje, Goriška          - Za zdravje in božji blagoslov, Zemono  
- †† Filip in Rozalija Česen, Kociančičeva         - V zahvalo za zdravje, Na Produ  
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 Danes ob 12h prejmeta zakrament sv. krsta Ajda Božič in Oliver Puc. Vključimo njuni 
družini v naše molitve. 

 Danes ob 14.30 je popoldanska pobožnost. Prebrali bomo razmišljanja o svetem Jožefu 
in pred Najsvetejšim zmolili litanije svetega Jožefa. 

 V ponedeljek bo po dolgem času spet maša na Gradišču. Pri udeležbi poskrbite za 
polovično zasedenost sedežev, razdaljo, maske in razkuževanje. 

 Povabljeni ste, da se pridružite pobudi za 24-urni post in molitev za domovino, ki bo od 
ponedeljka, 21. 6 od 18. ure do torka, 22. 6. do 18. ure. V tem času bo tudi 24-urna 
molitev pred Najsvetejšim, ki bo potekala iz ljubljanske stolnice preko YouTube-kanala 
na povezavi: www.youtube.com/Druzinamedia. 
 

 V petek ob 10h bo škof Jurij blagoslovil nove zvonove. Obred blagoslovitve bo na 
začetku maše pred cerkvijo in ga bomo spremljali od zunaj v živo, tisti, ki boste v cerkvi, 
pa preko projekcije. V cerkvi bodo običajne rezervacije za sedeže, zunaj pa bodo 
postavljeni stoli za posameznike in klopi za družine. Kdor bo dobil sedež zunaj, bo tudi 
pri maši zunaj, in kdor bo dobil sedež v cerkvi, bo ves čas v cerkvi. Ne bo prehajanja ven 
in noter, da ohranjamo razdaljo. Tisti, ki bodo zunaj tudi pri maši, bodo imeli ozvočeno, 
da bodo slišali dogajanje v cerkvi, če se bo dalo, pa bomo prenašali tudi sliko. Dogajanje 
bomo prenašali tudi preko spleta. 
- Ob blagoslovitvi zvonov bo tudi ofer, ki pa ga bomo izvedli v obliki klasičnega 
pobiranja v pušico, spet zato, da se izognemo stikom. Vsak ostane na mestu in odda svoj 
dar, ko pride mežnar do njega. Tudi obhajilo se bo delilo v cerkvi in pred cerkvijo na več 
mestih. Tudi zunaj prihajajte k obhajilu tako, da ohranjate razdaljo 1,5 m. 
- Po slovesnosti bomo poskušali izvesti simbolično pogostitev. Majhni prigrizki bodo 
pripravljeni tako, da bodo postavljeni na mize, vsak vzame kar namerava in se umakne, 
da ohranjamo razdaljo 1.5m. Enako bo s pijačo, ki bo že natočena v plastične kozarce. 
Kdor bi hotel karkoli pripraviti v ta namen, naj oblikuje tako, da se vzame košček peciva 
ali kanape tako, da se kar vzame v roko, in prinese do 9.30 k Skapinovim nasproti cerkve. 
- Nisem prav siguren, če bodo v petek take pogostitve dovoljene ali ne. Če bomo dobili 
kakšna drugačna navodila, bo še pravočasno sporočeno pri maši in na spletni strani 
župnije, da pogostitev odpade. V tem primeru vam ne bo treba niti pripravljati prigrizkov. 
Med mašo v petek ob 10h bo škof Jurij blagoslovil tudi slovensko zastavo, ki bo odslej 
stala v cerkvi. Kdor želi, lahko prinese k blagoslovu tudi svojo domačo zastavo pred hišo, 
ali pa manjše zastavice, ki jih imate v hiši. 
 

 Na mizi za tisk bo od jutri naprej vzorec slike škofa Metoda. Kdor želi, se lahko naroči. 
Na list napiše svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov ali telefon).  

 Starši, ki bi radi nagradili otroka za redno spremljanje šmarnic ali opravljanje šmarnične 
pobožnosti v okviru družine, lahko pridete z otrokom iskat knjižice, kjer so v obliki 
slikanice predstavljeni nekateri svetniki. 

 Prvošolci in drugošolci bodo lahko prevzeli veroučna spričevala ta teden v 
ponedeljek, torek in sredo (21. – 23. junija) po večerni sv. maši. Vabljeni, da se 

 udeležite ene od omenjenih sv. maš in po končani sv. maši počakate pred cerkvijo. 
Tudi ostali, ki še niste utegnili prevzeti spričeval, jih dobite v zakristiji vsak dan po maši. 
To pomeni, da vsak pride tisti dan k maši in spričevalo prevzame po maši.  

 Brali ali slišali ste, da ni več dovoljeno prenašanje maš preko spleta. V naši župniji bomo 
maše še prenašali vsak dan vsaj še do konca meseca, saj je udeležba pri maši še vedno 
omejena. Kasneje pa bomo prenos ohranili le zadnje dni v tednu in ob nedeljah, to pa 
zaradi bolnikov, da bodo lahko tudi oni z nami pri maši. Tudi na počitnicah boste lahko 
'prišli' k maši v domačo cerkev. Ostali pa se potrudite, da pridete v cerkev, če ne bo 
prostora v nedeljo, pa med tednom. 

 Če ne bo kakšnih zapletov glede epidemije, kot je bilo lani, bomo skupaj z župnijo 
Vrhpolje organizirali oratorij v tednu od 23. do 29. avgusta. Prijavnice za oratorij bodo 
na mizi za tisk. Prispevek za udeležbo boste oddali prvi dan oratorija. 

 Bralci beril:  Vipava:  Lucija Nabergoj ob 10.00;          
            Slap: David Malik 

 Skrb za urejenost cerkve:  
 Vipava: Na Produ, Zemono, Log 
 Slap: hišni številki 8 in 10 
 

PRIHAJAJO NOVI ZVONOVI 
 
V prejšnjih številkah oznanil so bili na kratko predstavljeni vsi novi zvonovi, kako 
so uglašeni, koliko tehtajo, kakšne so njihove dimenzije, kaj na njih piše, kaj jih krasi. 
Marsikdo se sprašuje kako to, da zvonovi niso bili obešeni že leta 2018, ko je bil 
dobavljen še zadnji zvon, ali vsaj naslednje leto 2019. Znano je, da ima zvon, če je 
pretrd, oster zven, ki precej moti ušesa. Če je kovina mehkejša, pa je tudi zven bolj 
mehek. V livarni smo poskušali doseči, da bi zvonove tako zaščitili, da bi se čim bolj 
počasi ohlajali, s čemer bi dosegli, da bi bila kovina mehkejša. Čeprav je direktor 
pristal in dovolil upočasnjen postopek ohlajanja, so izvajalci naredili po svoje in smo 
dobili zvonove sicer sprejemljivo uglašene, vendar so bili dosti trdi, kar bi utegnilo 
marsikoga motiti, ko bi jih poslušali. Zato se je kolavdator Marko Česen odločil, da 
jih bo ponovno segrel in počasi ohlajal. To je bil dolg postopek, saj je moral najprej 
najti primeren prostor, potem pa za vsak zvon posebej zgraditi peč in izpeljati najprej 
segrevanje, potem pa počasno ohlajanje. Tudi vremenske razmere niso bile ugodne, 
zato so se stvari vlekle. Marko je z velikim trudom vendarle izpeljal delo, ki si ga je 
zastavil. Pri tem je vse delo opravil zastonj. Naj mu Bog obilo povrne za njegov trud. 
Ko je Marko pripeljal zadnji zvon na župnijsko dvorišče, je nadaljnje delo po sklepu 
ŽGS in škofovemu dekretu prepustil novemu kolavdatorju Martinu Šuštarju. Martin 
Šuštar bo ob koncu maše zvonove tudi bolj natančno predstavil. 

 

 
   Izdaja Župnija Vipava,   

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


