OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

ki so v vojni uničevali moje podobe, kako da ti ne pride na misel toliko in toliko tistih,
ki žalijo, ranijo, zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni? … Poglej,
neizmerno veliko kristjanov se utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju nad lepimi
Kristusi, pri tem pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na grde, polomljene in trpeče
Kristuse. S tem se ne morem strinjati.«
Po: S. Čuk, Misli srca
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VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI

P

o besedah apostola Pavla mora »vera delovati po ljubezni«. O tem nas prepričuje
tudi apostol Jakob v drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima
vero, del pa nima?« Raoul Follereau v eni svojih knjižic piše, kako je neki »neoporečen«
kristjan ob koncu življenja prišel pred Boga in mu dejal: »Gospod, vse življenje sem ti
zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res so čiste, vendar so tudi
prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo med nami, ki živi svoje krščanstvo
površno, brezosebno, iz navade. Jezusovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus
Kristus?« To terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, ki ga ne bomo
izrekli z jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po Jezusovi poti, nad katero se
razteza senca križa. Jezus nam daje vedeti, da njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo
njegov, temveč tudi vseh tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov nauk o
veri in delih svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska vera. Vera,
ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati
sebe je sebičnost, egoizem, ki je nezdružljiv z vero,
katere ni mogoče ločiti od ljubezni.
Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus
pripoveduje, kako je kot ljubitelj umetnosti iskal kakšno
izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni
starin je odkril kip Križanega, ki je bil hudo poškodovan
med državljansko vojno. Kupil ga je in sklenil, da ga dal
obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če že
vpričo mojih polomljenih udov obujaš spomin na tiste,

n vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti
si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti,
da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in
pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito
govóril. In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. (Mr 8,29–32)
V življenju slehernega človeka je mnogo stvari, ki jih le s težavo dojema razum.
Duhovni svet je še posebno trd oreh za marsikaterega sodobnika, enako svet Jezusa
Kristusa in skrivnost odrešenja.
Marsikdo ne more sprejeti Boga, ki bi bil tako drugačen od njegovega pojmovanja.
Oddalji se, ker hoče ohraniti »zdravo človeško logiko«.
Prvo znamenje jasnosti je opazno v Petrovi izpovedi vere, da je Jezus Kristus
Maziljenec in Božji poslanec. Toda to je le kakor sončni žarek, ki se je za trenutek
prikazal skozi gozd, za trenutek širok, toda kmalu skoraj ponovno izgubljen med
drevesi. Resnica, da mora Jezus trpeti in umreti, je za njegovo razumevanje pretežka.
Tudi za marsikoga izmed nas.
Vsakdo izmed nas je povabljen, da razmisli o jasnosti in slepoti v lastni veri …, o tem,
kako dojemam Kristusa … In nenazadnje: ali sem pripravljen sprejeti evangelij,
Kristusa z vsemi dejstvi, ali le to, kar je mi pri njem ugaja?
Po: Bogoslužno leto B
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ospod hoče, da njegovi tako včerajšnji kot današnji učenci vzpostavijo z njim oseben
odnos in ga s tem sprejmejo v središče svojega življenja. Zato jih spodbudi, da se z vso
resnico postavijo pred same sebe, rekoč: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?' Jezus danes postavlja to
tako neposredno in pristno vprašanje vsakemu od nas: 'Kdo sem jaz zate?' Vsakdo je poklican
odgovoriti v svojem srcu ter se pusti osvetliti z lučjo, ki nam jo da Oče, da bi spoznali njegovega
Sina Jezusa. Tudi nam se lahko zgodi, kakor se je Petru, da z navdušenjem zatrdimo: 'Ti si
Kristus.' Toda ko nam Jezus jasno pove, kar je rekel učencem, da se bo njegovo poslanstvo
izpolnilo, ne na široki cesti uspeha, temveč na strmi poti trpečega, ponižanega, zavrženega in
križanega Služabnika, se lahko tudi nam zgodi, kakor se je Petru, da protestiramo ter se upremo,
saj je to v nasprotju z našimi pričakovanji, posvetnimi pričakovanji. V takih trenutkih si tudi mi
zaslužimo koristen Jezusov očitek: 'Postavi se zadaj, za mano, satan, ker ne misliš na to, kar je
Božje, ampak na to, kar je človeško!'
Po: E. Mozetič

7. razred
8. razred
9. razred

SVETE MAŠE
NED., 12.9.

PON., 13.9.

TOR., 14.9.

SRE., 15.9.
ČET., 16.9.
PET., 17.9.
SOB., 18.9.
NED., 19.9.

24. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Marjeta Prelc, obletna, Na hribu
8.30 Slap: v čast sv. Jožefu in Mariji v zahvalo, Popoldan na Slapu
10.00 GRADIŠČE: za vse žive in pokojne župljane
Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, obvezni god
19.00 †† Marta in Albin Višnjevec, Vojkova
19.00 Slap: za srečno vožnjo, Slap
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA, praznik
19.00 † Marjeta Fabčič, Kosovelova
19.00 Gradišče: za zdravje, Gradišče
Žalostna Mati Božja, obvezni god
7.00 †† Franc in Jožefa Ferjančič, Vojkova
Kornelij in Ciprijan, mučenca, obvezni god
19.00 ††† Pegan in Arčon, Lože
Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj
19.00 † Andrej Jermol, obletna, Na Produ
Jožef Kupertinski, duhovnik
19.00 za zdravje, Ob Beli 1a
25. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Anton Božič, Vojkova
8.30 Slap: † Dora Bertok, namesto cvetja, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
 V čast Svetemu Duhu, Milana Bajca
 Za mladino, Grabrijanova

OZNANILA
 Danes popoldne ni nedeljske popoldanske pobožnosti.
 Uradne ure so ta teden v torek po običajnem urniku.
 Ta teden začnemo z veroukom. Urnik verouka je bil objavljen že dve nedelji nazaj in ga

ponovno objavim:
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred

DAN/URA
ponedeljek ob 17.00
sreda ob 15.30
sreda ob 16.30
torek ob 16.30
torek ob 15.00
ponedeljek ob 16.00

POUČUJE
Ksenja Makovec
Martina Krečič
Martina Krečič
Tatjana Batagelj
Lejla Irgl
Marjan Prelc

ponedeljek ob 15.00
četrtek ob 15.30
četrtek ob 17.00

Martina Naglost
župnik Lojze Furlan
Matija Skapin

 Na Slapu bo verouk za prvo triado ob sredah in sicer: prvi razred ob 15.45, drugi ob 16.15












in tretji ob 17.00. Za drugo triado bo verouk ob petkih ob 15.15. Sedmi, osmi in deveti
razred so vključeni v pripravo na birmo in prihajajo k verouku v Vipavo.
K prvi uri verouka naj otroci prinesejo podpisana spričevala ter učbenike, ki ste jih imeli
izposojeni za prejšnje leto. Če učbenikov ne vrnete, jih ne moremo posoditi vašim
naslednikom. Zato se potrudite, da jih poiščete in jih prinesete nazaj v župnišče. Lahko
jih vržete tudi v nabiralnik župnišča ali jih prinesete v zakristijo po maši.
Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem,
da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj
PCT. Enako je pogoj PCT predpisan za vse veroučence in udeležence, razen za otroke
do 12. leta starosti. Otroci in ostali udeleženci po 12. letu starosti morajo izpolnjevati
pogoj PCT. Glede mask velja isto pravilo kot v šoli. Maske so v prostorih obvezne.
Vpis prvošolcev je pri prvi uri, se pravi v ponedeljek ob 17h. K verouku naj pridejo otroci
skupaj s starši. Poleg vpisa bomo imeli kratko uvodno srečanje.
Srečanje za starše birmancev je v četrtek po maši (približno ob 19.30). Prav bo, če pridete
ta dan že k maši.
Ta teden se zamenjata maši na Slapu in na Gradišču. Ker je praznik Svetega Križa ravno
v torek, bo ta dan maša na Gradišču, na Slapu pa bo v ponedeljek. K tej maši na Slap so
vabljeni tudi otroci prve triade in njihovi starši. Po maši bo kratek sestanek in vpis otrok
v prvi razred.
V petek bo na Slapu pri prvi uri verouka za drugo triado tudi spovedovanje.
Vstop v knjižnico na Slapu je možen le z izpolnjevanjem PTC pogoja, zato bo knjižnica
v sredo 15.9. odprta od 17. do 18. ure samo za vračanje in izposojo gradiva. V knjižnici
imamo za vse starostne skupine pripravljeno veliko novega gradiva, splača se vam vse
to ogledati. Kako bomo lahko organizirali ustvarjalne delavnice, bomo napovedali za
prihodnjo sredo. Animatorji vse uporabnike prosijo za razumevanje.

 Bralci beril: Vipava: Marija Puc 13.9. ob 19.00

Urška N. Makovec, Nadja Koradin .19.9. ob 7.00
Elza in Vladimir Anžel 19.9. ob 10.00
Slap: Peter Furlan
 Skrb za urejenost cerkve:
Vipava: Tabor, Vojkova ulica, Goriška in Gradiška cesta
Slap: 7a, 7c
 Čiščenje veroučnih in skupnih prostorov: Vipava: družina Čehovin, Ob Beli 3
Slap: Tanja Potrata 3d
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

