OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

pomislijo, da je povezanost z Bogom neusahljivi vir notranje moči in miru ter
medsebojne povezanosti. Vsak konec tedna kristjanu omogoča najboljšo
»osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je tudi šola za počitniške dni in dopust.
Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar v dobesednem prevodu pomeni »sveti
dnevi«.
Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično sveti dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in
okrepili.
Po: S. Čuk, Misli srca
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POČITNICE Z BOGOM

Z

ajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo za seboj že praktično mesec
počitnic, mnogi delavci in uslužbenci pa so na dopustu. V evangeliju smo slišali,
da je tudi Jezus svoje učence, ki so se vrnil s prvega misijonskega potovanja in mu
pripovedovali, kaj vse so doživeli in naredili, poslal na dopust. »Pojdite na samoten
kraj sami zase in se nekoliko odpočijte.« To je smisel počitnic, dopusta: nabrati si
novih moči za delo, najti čas zase, za svoje najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti
svoje obzorje. Če smo kristjani, v svoj počitniški »program« vključimo tudi Boga,
saj nas on čaka v vseh lepotah narave, ki jih odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se
srečujemo. Če kristjan na počitnicah ali dopustu »izključi« Boga, s tem razodeva, da
ta čas gleda kot priložnost, da se »razdivja«.
Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi človek ne mogel vzdržati, če ne
bi vsako leto za nekaj časa »izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila
o Cerkvi v sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se pravilno uporablja za razvedrilo
in utrjevanje duševnega in telesnega zdravja …«
Nekoč so bili prosti dnevi vezani zgolj na nedelje in
praznike, danes pa življenje prinaša še bolj »poseben
stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med
tednom, ko mora večina ljudi iti na delo; nedelje za
mnoge niso več dnevi brez dela in niso posvečene Bogu,
kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z
drugačnimi opravili. Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane,
ne najdejo časa za nedeljsko mašo. Preprosto ne

Rekel si,
naj odrinemo na samoten kraj
in si malo odpočijmo.
Pospravili smo kramo in staro navlako
iz svojih src in bivališč in odšli.
Vrnili smo se v navadne dni
s posušenimi šopki zdravilnih zelišč,
z okusom po soli in školjkah,
z barvo sonca na koži in v očeh,
s spomini podarjenih besed in bližine.
Zdaj si želimo ohraniti milostni čas
obnovljenih moči,
zato v skodelice vsakdanjosti natakamo
hrepenenje po tvoji bližini
in te prosimo,
da nas ohranjaš mehke in ljubeznive
tudi sredi hladnih sap prvih jesenskih dni.
Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe

SVETE MAŠE
NED., 18.7. 16. NEDELJA MED LETOM
7.00 ††† Krhne, Glavni trg
8.30 Slap: †† Ivan in Milka Žorž, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 19.7. Arsenij, puščavnik
19.30 †† Andrej in Pavla Ferjančič, Grabrijanova
19.30 Gradišče: ††† Tomažič in Petrič, Gradišče
TOR., 20.7. Marjeta Antiohijska, mučenka
19.30 ††† Rodman, Milana Bajca
Slap: † Dragica Malik, po namenu iz Planine
SRE., 21.7. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj
19.30 † Danilo Krečič, Slap
ČET., 22.7. Marija Magdalena, svetopisemska žena, praznik
19.30 † Drago Marc, obletna, Kosovelova
PET., 23.7. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19.30 †† Dora in Janez Seljak, Vojkova
SOB., 24.7. Krištof, mučenec
19.30 † Edvard Bratina, po namenu s Cola
NED., 25.7. 17. NEDELJA MED LETOM – Krištofova nedelja, sv. Jakob
7.00 † Marica Božič, po namenu Zupančič
8.30 Slap: † Pepca Žagar, sodelavke
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo ta teden opravljene naslednje maše:
 Za zdravje, Vojkova
 V čast angelom varuhom, Na hribu
 V zahvalo za zdravje, Pod gradom
 V čast Svetemu Duhu po namenu, Gradišče

OZNANILA
 Danes popoldne ni litanij in blagoslova. Kdor želi lahko ob običajni uri pride v

cerkev in skupaj zmolite rožni venec.
 V torek so uradne ure po običajnem urniku.
 Prenos svete maše preko spleta bo v petek, soboto in nedeljo. Prenos je predvsem

za starejše in bolne, ostali se potrudite, da pridete v cerkev. Za mašo v cerkvi še
vedno veljajo znane omejitve. Kdor ne more v nedeljo v cerkev, naj spremlja
mašo preko spleta, 'v živo' pa naj pride k maši enkrat med tednom.

 Prihodnjo nedeljo je na Slapu praznik sv. Jakoba, sozavetnika cerkve. Ob












običajni uri bomo imeli slovesno mašo. Pri maši bo ofer za potrebe cerkve. Zaradi
predpisov ofer ne bo v taki obliki, da bi hodili okoli oltarja, ampak boste dar
oddali v košaro ob vhodu, ko boste vstopili v cerkev.
Prihodnji ponedeljek je praznik Joahima in Ane, staršev Device Marije in
Jezusovih starih staršev. Po papeževem naročilu se bomo ob tem prazniku
spomnili starih staršev in njihovemu poslanstvu v družini in družbi. Maše v Logu
bodo na praznik ob običajnih urah: 6.30, 8h in 10h. Verjetno bo še vedno treba
upoštevati omejitve.
V Vipavi in na Slapu so na mizi za tisk na razpolago izvodi Mavrice, ki jih lahko
vzamete gratis in vam lahko služijo kot prijetno počitniško branje.
Pohitite s prijavami na oratorij.
Še danes lahko naročite spominske slike škofa Metoda.
Dela v zvoniku se nadaljujejo. Kmalu, morda že v tem tednu, bomo slišali zvoniti
več zvonov, še malo kasneje pa tudi bitje. Hvala vsem, ki ste doslej že darovali
za izvedbo del. Darujete lahko tudi z nakazilom na TRR župnije: SI56 0475 1000
0773 965.
Bralci beril: Vipava: Monika Kariž 19.7.ob 19.30;
Urška Nabergoj Makovec 25.7. ob 10.00
Slap: Matej Petrič
Skrb za urejenost cerkve:
Vipava: Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, Trg Pavla Rušta, Ulica Milana
Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica
Slap: hišne številke 23, 52 in 70

K

ot nalašč smo prav v teh dneh brali Jezusove
besede v evangeliju, ko vsi mislimo na proste dni,
počitnice, oddih.
»Pojdite sami zase na samoten kraj in si nekoliko odpočijte!«
Radi rečemo, da je v planinah človeku Bog blizu. Kdor s
srcem hodi in gleda, ga gotovo opazi. Dopust za človeka
postane izreden Božji nagovor po naravi, po izrednih
trenutkih, po spremembah, ki jih doživljamo.
Prosimo Gospoda za blagoslov, naj nas v času teh poletnih
dni spremlja in varuje.
Po: Bogoslužno leto B
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

