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KRUH IZ ŽITNIH ZRN LJUBEZNI 

 

ed dogodkom, o katerem poroča prvo berilo, in tistim, ki ga pred nami 
razgrinja evangeljski odlomek, je preteklo nad 3000 let. In vendar 

opažamo nekatere podobnosti. Tako v prvem kot v drugem primeru srečujemo 
ljudi, ki jih Bog čudežno nasičuje; obakrat pa ti obdarovanci ne zanjo biti 
hvaležni, temveč Bogu oziroma Kristusu postavljajo nove zahteve. Tak Bog, ki 
bi čudežno nasičeval  množice, je čisto po človeškem okusu. Kar je storil Bog 
Judom na potovanju skozi puščavo in kar je pripravil Jezus množici svojih 
poslušalcev v samotnem kraju, je samo klic, vabilo, da bi ljudje zahrepeneli po 
višji hrani – po kruhu, ki daje večno življenje. 
Kruh je, to vemo vsi, spečen iz moke, moko pa dobimo iz žitnih zrn. Za en 
kilogram kruha je potrebnih precej zrn. Žito mora biti posejano, ob primerni 
vlagi in toploti mora rasti in dozoreti, biti mora požeto in omlateno, priti mora 

med mlinske kamne, da iz posušenih zrn nastane 
moka. Kruh na poseben način predstavlja 
človeško delo: iz drobnih vsakdanjih opravil se 
gradi stavba osebne in družinske sreče, 
blagostanje družbe in države. Pomembnost 
kruha kot simbola vsega človeškega dela in 
prizadevanja pride do izraza pri mašni daritvi. 
Navadno Bogu ne moremo prinesti kakšnih 
velikih darov, ki pa jih on od nas niti ne zahteva. 
On hoče zvestobo v malem. Hoče, da je v 

M

hostiji, ki jo mašnik pri maši vzdiguje kvišku, tudi  zrno, ki ga primaknemo mi. 
Na ta način bomo šli od svete daritve krepkejši, pripravljeni za življenjski boj. 
Kruh, ki je najboljša naravna hrana – hrana, ki se je nikoli ne naveličamo, 
postane nadnaravna hrana, moč za našo ljubezen, ki je razpoznavno znamenje 
Kristusovih učencev. Ljubezen, ki nas jo uči Kristus, navzoč pod podobo kruha, 
je umiranje sebičnosti, darovanje za druge. 
Skupaj z Judi tudi mi prosimo: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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pet je minil teden in Kristus nas je na to poletno, počitniško nedeljo zbral, da se 
lahko ob njegovi navzočnosti družimo tudi v našem občestvu. Premislimo, kako 

je minil teden, ki je za nami. Apostol Pavel nas danes v berilu vabi, naj odložimo, 
kar zadeva prejšnje življenje, starega človeka, ki se kvari po varljivih strasteh, in si 
oblečemo »novega človeka«. Naj bo teden, ki je pred nami boljši, drugačen, bolj 
poln.  
Kristjani se zaradi krsta imenujemo sveti. Svetost od kristjana zahteva, da pretrga 
vez z grehom in s poganskimi navadami – neprestano nas vodi v boj z grehom. Sveti 
se morajo še posvečevati, da bodo pripravljeni za Gospodov prihod, kajti v njegovem 
kraljestvu ne bo mesta za tiste, ki se ne posvečujejo, ki ne bodo sveti.  
Prosimo Gospoda, da nas v prihodnjih dneh in vselej, utrjuje v pravičnosti in svetosti. 

Po: Bogoslužno leto B 
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ratje in sestre! Odvrzimo greh in vsako hudobijo. Živimo življenje, ki nam 
ga je prinesel Kristus – živi kruh! 

Trenutek za trenutkom delajmo dobro, ker to od nas želi Gospod. 
Vsak dan se vprašajmo, če imamo Boga na prvem mestu. In vselej se hranimo 
z jedjo, ki nam daje upanje na večno življenje. 

S

B
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NED., 1.8. 18. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Izidor Česen, Kociančičeva 
  8.30 Slap: † Marija Štekar, po namenu iz Vipave 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 2.8. Evzebij, škof – porciunkula 
  19.30 za Božje in Marijino varstvo, Na Produ  
TOR., 3.8. Kondrad, redovnik 
  19.30 †† Marija in Franc Kodelja, Na Produ  
SRE., 4.8. Janez Vianney, zavetnik duhovnikov, obvezni god 
  7.00 †† Jožefa in Pavel Rodman, Milana Bajca  
ČET., 5.8. Marija Snežna, (Nives) 
  19.30 † Nives Mikolič, Izola 
PET., 6.8. Jezusova spremenitev na gori, praznik 
  19.30 ††† Piščanec in Kobal, Cesta 18. aprila  
SOB., 7.8. Sikst II., papež, mučenec 
  19.30 † Jožica Pregelj, obletna, Pod gradom  
NED., 8.8. 19. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Jožefa Šček, obletna, Milana Bajca  
  8.30 Slap: ††† Vidrih in Predovnik, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 

 
V prihodnjih dneh bodo v semenišču opravljene naslednje maše: 
 V čast Materi Božji za zdravje, Milana Bajca  
 V čast Svetemu Duhu za dobre odločitve, Cesta 18. aprila  
 V čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro, Gregorčičeva  
 Za zdravje, Kosovelova  
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 Danes popoldne je v Logu shod. Tema shoda je Oče ustvarjalnega poguma in je 

vzeta iz papeževega apostolskega pisma o svetem Jožefu Z očetovskim srcem. 
Maša je ob 17.00, eno uro prej je spovedovanje, pol ure prej molitev rožnega 
venca, po maši so pete litanije Matere Božje. Shod pripravlja župnija Ajdovščina. 

 Loška cerkev je sicer večja, vendar je tudi tam treba držati razdaljo, nositi maske 
in si razkužiti roke. Če zmanjka prostora v cerkvi, boste mašo lahko poslušali tudi 

zunaj pred cerkvijo ali na zidku pred zakristijo. Prenos maše bo tudi na spletni 
strani župnije. 

 Kapucini v Svetem Križu vabijo, da se na praznik Porcijunkule, v ponedeljek, 2. 
avgusta 2021, udeležite ene od treh maš, ki bodo v samostanski cerkvi v 
Vipavskem Križu ob 7h, 10h in 19.30. 
Ob 19.30 bo pri maši prepeval moški zbor Janeza Svetokriškega. Med 
mašami bo tudi prilika za spoved. Tiha molitev pred Najsvetejšim bo od 
8h–10h in od 15h-19.30. 

 V tem tednu ni maš na Gradišču in na Slapu, ker bom za nekaj dni odsoten. 
 Ta teden tudi ni uradnih ur. 
 V četrtek po maši je molitev pred Najsvetejšim, ki jo pripravlja molitvena 

skupina. 
 V petek je prvi petek, od 9h dalje bom obhajal bolnike. Eno uro pred mašo bo 

priložnost za spoved, po maši pa bo pobožnost prvega petka. 
 V soboto je eno uro pred mašo spovedovanje, po maši pa pobožnost prve sobote. 
 Ukrepi za zajezitev epidemije se glede prisotnosti pri maši niso še nič 

spremenili. Tako se moramo nekako razporediti, da držimo tudi razdaljo. 
Za prisotnost pri nedeljskih mašah si pri nas  pomagamo z rezervacijami 
sedežev. Rezervacije so na razpolago dan ali dva pred nedeljo. Prav bi bilo, 
da to upoštevate in ne prihajate k maši, če nimate rezervacije. Če pa že 
pridete k maši brez rezervacije, potem ne sedajte v klop kamorkoli, saj s 
tem vzamete prostor nekomu, ki se je potrudil in prišel po rezervacijo. 
Kdor pride brez rezervacije, naj najprej pogleda na mizo pod korom, če je 
tam še kakšen listek in če je, ga vzame in sede na označeno mesto. Če ga 
ni, počaka zunaj in po začetku maše pogleda, če je kakšno mesto še prosto 
in se usede tja, sicer je lahko pri maši pred cerkvijo. Če bo več ljudi, ki bi 
bili pri maši zunaj, bomo poskrbeli za ozvočenje in sedeže. 
 

 Bralci beril:  Vipava:  Tatjana Božič 2.8. ob 19.30      
    Lejla Irgl, Tomaž Vrčon 8.8. ob 7.00 
    Elvira Jež, Jernej Malik 8.8. ob 10.00  

             Slap: Manca Štekar 
 Skrb za urejenost cerkve:  

 Vipava: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. Gradnikove brigade, 
    Cesta 18.aprila, Glavni trg, Kreljeva in Grabrijanova ulica 
 Slap: hišni številki 2a in 15 
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   Izdaja Župnija Vipava,  

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


