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PRI BOGU SMO VSI NA PRVEM MESTU 

 
e bi vprašali kakšno mater, ki ma več otrok, kateri od njih ima v njenem 
srcu prvo mesto, bi odgovorila, da ima vse enako rada. Prav to, pa še v 

večji meri, velja za Boga: v njegovem očetovskem srcu je vsakdo od nas na 
prvem mestu. Kakor pri Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak samo večni danes, 
tako pri njem tudi ni ne prvih ne zadnjih mest, kakor si jih predstavljamo 
mi. Ljudje se za prva mesta borimo z drugimi in se pri tem pogosto 
ljubosumno sovražimo. Že med Jezusovimi učenci so bili prepiri o tem, kdo 
je največji. Slišali smo, kako jih je Jezus poučil: »Če hoče kdo biti prvi, naj 
bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« Božji Učitelj je vedel, da bodo 
njegove besede bolj razumljive, če jih ponazori s primero, zato je vzel 
otroka, ga prisrčno objel in dejal, da je v njegovem kraljestvu prostora le za 

tiste, ki imajo otroško srce. 
Tudi med otroki so prepiri, kdo bo prvi, 
vendar njihova srca še niso tako 
zastrupljena, kot so naša. Ko se med seboj 
igrajo, se pokažejo njihovi značaji: eni 
hočejo biti vodilni, drugi pa jim raje sledijo. 
Vsakdo od nas je izšel iz Božje stvariteljske 
roke enkraten in neponovljiv. Pri tem je 
Stvarnik za svoje sodelavce pritegnil naše 
starše. Od njih smo prejeli nekaj lastnosti, 
ki nas ločjo od drugih: telesne poteze, način 

Č

govorjenja, hoje, po vzgoji še marsikaj drugega. Vsakdo pa je svobodna 
osebnost: dar svobode nam je Bog podelil z namenom, da se osebno 
razvijamo in rastemo. Pri tej rasti naj bi čim zvesteje upoštevali načrt, ki 
ga je za slehernega od nas zarisal Bog. Bolj ko smo mu zvesti, bogatejša 
bo naša osebnost. Največje bogastvo človeka je, da svojega Stvarnika 
posnema v sposobnosti ljubezni. Njemu samemu ljubezen vračamo s tem, 
da ga spoznavamo in ljubimo v ljudeh, ki živijo okoli nas. Človek, ki 
resnično ljubi, ne bo nikoli zahteval, da pride na prvo mesto, kakor ga 
pojmujemo ljudje.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
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NED., 19.9. 25. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Anton Božič, obletna, Vojkova  
  8.30 Slap: † Dora Bertok, namesto cvetja, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 20.9. Andrej in korejski mučenci, obvezni god 
  19.00 † Marija Cizara, obletna, Pod Gradom  
  19.00 Gradišče: za zdravje, Gradišče  
TOR., 21.9. Matej, apostol in evangelist, praznik 
  19.00 v čast Materi Božji v zahvalo, Na Produ  
  19.00 Slap: †† Ciril in Štefanija Močnik, Slap  
SRE., 22.9. Mavricij, mučenec 
  7.00 † Janko Bratuš, Vojkova  
ČET., 23.9. Pater Pij, redovnik, obvezni god 
  19.00 † Franc Pivk, Kosovelova 
PET., 24.9. Anton Martin Slomšek, škof, obvezni god 
  19.00 ††† Marija, Milan in Ivan Cunta, Ob Beli  
SOB., 25.9. Nikolaj iz Flue, kmet, puščavnik 
  19.00 † Veronika Žorž, Slap  
NED., 26.9. 26. NEDELJA MED LETOM - Slomškova 
  7.00 †† Anton in Pavla Vrčon, Vojkova  
  8.30 Slap: † Aleš Malik, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
  12.00 Nanos: ††† Jež, Nanos  
 
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše: 
 V čast Sveti Družini, Milana Bajca  
 Za zdravje, Kosovelova  



edelja svetniških kandidatov nas še posebej vabi k molitvi zanje, ob tem pa 
se nam postavlja vprašanje, kako sploh nekdo postane svetnik ali blaženi. 

 

Postopek razglasitve kandidata za blaženega se začne, če med verniki obstaja 
zavest o posameznikovih izrednih krepostih in se na svojo pobudo obračajo 
nanj za priprošnjo v različnih duhovnih in telesnih potrebah. Ko krajevni škof 
ugotovi, da je predpostavka o kandidatovem izrednem življenjskem 
pričevanju vere utemeljena, prosi Kongregacijo za zadeve svetnikov za 
dovoljenje za začetek postopka zbiranja gradiva na škofijski ravni. Zbiranje 
gradiva je namenjeno dokazovanju in utemeljevanju svetosti v času 
kandidatovega življenja. Škof imenuje tudi postulatorja, ki v njegovem imenu 
vodi postopek, ki lahko traja tudi več desetletij. Ko se postopek zbiranja 
dokaznega gradiva na škofijski ravni konča, gradivo pošljejo na Kongregacijo 
za zadeve svetnikov, ki ga znova preuči. 
Kandidat oziroma Božji služabnik, pri katerem se ugotovi nadpovprečna 
stopnja kreposti, je razglašen za blaženega, če se na njegovo priprošnjo zgodi 
dokazljiv čudež. Navadno je to čudežno ozdravljenje kakšne neozdravljive 
bolezni. Primer mora preučiti neodvisna komisija zdravnikov, ki poda 
strokovno mnenje, katerega sklep mora biti, da z vidika stroke razplet bolezni 
ni razložljiv. Mnenje preveri tudi pristojna Kongregacija. Če ugotovi, da je 
šlo za nadnaraven poseg, je s tem izpolnjen pogoj za razglasitev Božjega 
služabnika za blaženega. Za razglasitev za svetnika pa je po razglasitvi za 
blaženega potreben še dodaten čudež. 

Po: radio.ognjisce.si (2011) 
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troke varuje ljubezen njihovih staršev. Ne ravnajo samostojno in iz lastnih 
nagibov, niso sposobni skrbeti sami zase. Varni so, ker njihovi starši skrbijo 

zanje. S tem pa postanejo deležni tudi Jezusove pomoči in blagoslova. Otroci 
sprejemajo vse, kar se z njimi dogaja. Pustijo, da drugi skrbijo zanje in jih obdarujejo, 
obvarujejo. 
Tudi učenci naj bi sprejeli Božje kraljestvo kot otroci. To pomeni, da ne morejo z 
lastno močjo doseči, da bi vstopili vanj. Kakor otroci naj bi se počutili varne v Božji 
ljubezni. Kot otroci naj bi se pustili od Boga obvarovati in obdarovati. Jezus sam je 
Boga nagovoril z »Aba«, kar pomeni »ljubi Oče«, in se počutil varnega v njegovi 
ljubezni. Tako naj bi tudi učenci zaupali Bogu. Samo kdor ima Boga za ljubečega 
Očeta, lahko vstopi v Božje kraljestvo. Poleg lastnega truda je potrebno tudi zaupati 
v Boga. Priti v Božje kraljestvo je vedno Božji dar. Tega ni mogoče zaslužiti, lahko 
pa se nanj pripravimo s svojim zaupanjem, da tja res prispemo. 

Po: K. Stock, Jezus veselo oznanilo 
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 Danes popoldne ni molitve rožnega venca in litanij. 
 Uradne ure so ta teden dopoldne od 9h do 12h. Popoldne ni uradnih ur zaradi 

spovedovanja veroučencev. 
 Ta teden je v okviru verouka spoved veroučencev. Po dogovoru s kateheti 

pripravijo posamezni razredi tudi sodelovanje pri večerni maši. Tudi drugače naj 
otroci, ki ne morejo priti k maši v nedeljo, prihajajo k maši med tednom. Najbolj 
praktično bo, če bo to na tisti dan, ko imajo verouk. 

 Za udeležbo pri maši je potrebno spolnjevati pogoje PCT in imeti pri sebi potrdilo 
o spolnjevanju pogojev. Za otroke do 12 let starosti to ni potrebno, za starejše pa 
veljajo isti pogoji kot za šolo. V cerkvi  moramo še vedno nositi maske in držati 
razdaljo po istem sistemu kot doslej. 
Spolnjevanje pogojev moramo preverjati, zato prosim, če se javite prostovoljci, 
ki bi bili pripravljeni to opravljati. Kdor je pripravljen pomagati, naj se oglasi pri 
meni osebno, da se dogovorimo za način. 
Kdor ne spolnjuje pogojev PCT, je lahko pri maši zunaj ali preko spleta in pride 
po maši k obhajilu individualno. Število tistih, ki so pri maši zunaj je omejeno na 
50 posameznikov ali družin oz. gospodinjstev. 

 Škrat Slapko vas vabi v sredo  od 17. do 18. ure v knjižnico in skupaj z animatorji 
vam bomo pričeli izdelovati velik rožni venec za Marijin oltar v cerkvi. Možnosti, 
kako izdelati rožni venec je nešteto. Animatorji  smo za vas pripravili eno, čisto 
posebno možnost izdelave. Iz filca bomo izdelovali rožice in iz njih sestavili rožni 
venec. Delavnica je primerna za vse starostne skupine otrok in odrasle. Istočasno 
boste lahko vračali ali si izposojali gradivo v knjižnici. 

 
 Bralci beril:  Vipava:  Monika Kariž 20.9. ob 19.00      

    Hilarija in Peter Kete 26.9. ob 7.00 
    Elvira Jež, Jernej Malik 26.9. ob 10.00 

  Slap: Orjana Curk 
 Skrb za urejenost cerkve:  

 Vipava: Tabor, Vojkova ulica, Goriška in Gradiška cesta 
 Slap: 7a, 7c 

 Čiščenje veroučnih in skupnih prostorov: Vipava: družina Fajdiga, Na Hribu 7 
             Slap: iz hišne številke 3j 

 
 
 

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


