OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

se ne smemo čuditi, da je pot strma in utrudljiva. Vredno je nekaj pretrpeti, da nebesa
dosežemo. Kam bomo pa v teh nebesih »posedeni ob Velikem duhovniku« (če jih
seveda dosežemo), pa bo jasno šele tam.
Po: P. Štumpf
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MESTO OB JEZUSU

E

vangelij, ki smo ga brali na današnjo 29. nedeljo med letom, nam razkriva
občutljivo človeško ranljivost: ošabnost, ki povzroča razdore.
Odlomek iz Markovega evangelija nam je pravkar dal sporočilo, da so s ponižnostjo
in razdori imeli težave tudi apostoli. Jezus je šel v Jeruzalem, kjer bo obsojen na smrt,
bičan, s trnjem kronan in križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj jim je Jezus že prej
to kar dvakrat povedal. Kljub temu so apostoli upali, da bo Jezus spremenil svoj načrt
in se prepustil slavi tega sveta, tako da bo postal kralj, ki bo obvladoval vse ljudi. Jakob
in Janez, po krvi brata, od Jezusa zahtevata, da bi bila prva in najvišja v nebesih. Še
tam bi rada poveljevala drugim. Prvi razkol v Cerkvi se je tako zgodil pred Jezusovimi
očmi: Janez in Jakob sta se postavila proti drugim desetim apostolom. Šlo je za prva
mesta v zboru apostolov: kdo bo večji in pomembnejši od drugih.
To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih povzroča ošabnost. Ko nekdo
hoče biti več kot drugi, takrat se prične razkol. Niti demokratičnost in toleranca tega
razkola ne moreta odpraviti, zato ker nista dovolj močni, da bi lahko odpravili
egoizem. Miselnost tega sveta se je pretihotapila že
med apostole in v poznejših stoletjih je ta miselnost
dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v
posedovanju (prim. Mr 10,35–45).
Pismo Hebrejcem nam danes v drugem berilu
priporoča, naj se trdno držimo veroizpovedi, ker
imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel
skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Čeprav brez
greha, je bil kakor mi preizkušan v vsem (prim. Heb
4,14–16). Ne pozabimo, da so nebesa naš cilj, in zato

ezus je marsikatero misel in željo svojih učencev postavil na glavo. Tako dela tudi
v današnjem evangeliju.
Jakob in Janez bi rada postala največja med apostoli. Jezusa nagovarjata, naj bi ju v
svojem kraljestvu posadil enega na desnico in drugega na levico, torej na prvi in
najvišji dve mesti.
Jezus je vsem skupaj povedal, da so njegovi pogledi na prva mesta drugačni. Pri
narodih in njihovih veljakih res prevladuje pojmovanje, da so prvi in največji oni, ki
sedijo na vladarskih prestolih.
Na Jezusovo desnico in levico ne vodi nobena druga pot razen tiste, po kateri gremo z
roko v roki in se med seboj podpiramo. Na sedežih poleg Jezusa bomo skupaj z
drugimi – ali nas pa tam sploh ne bo.
Po: F. Cerar

Saj tudi Sin človekov ni prišel,
da bi mu stregli, ampak da bi on stregel … (prim. Mr 10,45)

ZA SLUŽENJE
Jezus, daj mi plemenito srce, da ti bom bolje služil.
Močno srce, da bom iskal visoke cilje, ne povprečnih izbir.
Požrtvovalno srce za delo,
da bom gledal v njem poslanstvo in ne breme.
V trpljenju veliko srce,
da bom dober vojak pred svojim križem
in čuteč Cirenejec za križe drugih.
Veliko srce za svet, razumevanje za njegove krhkosti,
pa nedotakljivost za njegove ideje in mike.
Veliko srce za ljudi, zvesto in pozorno,
zlasti pa uslužno srce,
predano malim in ponižnim.
Srce, ki ne bo zagledano vase, ki se bo vedno opiralo nate,
srečno v služenju tebi in bratom, Gospod,
vse dni mojega življenja.
Po: Ignacio Laranaga, Zakladnica molitve

SVETE MAŠE
NED., 17.10. 29. NEDELJA MED LETOM - žegnanjska
7.00 ††† Curk, Beblerjeva
8.30 Slap: za vse pokojne iz hiše Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 18.10. Luka, evangelist, praznik
19.00 ††† Bajc, Milana Bajca
19.00 Gradišče: † Janez Zupet, po namenu od drugod
TOR., 19.10. Pavel od Križa, duhovnik
19.00 †† Marjeta in Franc Fabjan, Cesta 18. aprila
19.00 Slap: † Izidor in ††† Žorž, Slap
SRE., 20.10. Anton Strle, duhovnik, božji služabnik
7.00 ††† Krapež, Gregorčičeva
ČET., 21.10. Uršula, devica, mučenka
19.00 ††† starše Vidrih in ††† Vidrih in Šček, Laurinova
PET., 22.10. Janez Pavel II., papež
19.00 †† Jože in Fani Žvokelj, Na Produ
SOB., 23.10. Janez Kapistran, duhovnik
19.00 ††† starše Korošec, Bevkova
NED., 24.10. 30. NEDELJA MED LETOM - misijonska
7.00 ††† Natlačen in Rehar, Pod gradom
8.30 Slap: †† Ivanka Nusdorfer in sestra Milena, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
- V zahvalo po namenu, Vojkova
- V zahvalo in priprošnjo, Bevkova
- Za zdravje, Kosovelova
- V čast Materi Božji za zdravje, Vojkova

 V četrtek je bil sestanek ŽPS. Dogovorili smo se naslednje:
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 Danes popoldne ob 14.30 prejme krst Ivana Vuga Blažko. Vključimo krščenko in njeno









družino v svoje molitve.
Popoldne ob 17h je v koprski stolnici z molitvijo večernic slovesen začetek sinode, ki bo
do leta 2023 potekala v vsaki lokalni skupnosti po vsem svetu. Več o sinodi bo povedano
v pridigi in kasneje ob različnih priložnostih.
V torek so uradne ure. Dopoldne so po rednem urniku od 9h do 12h, popoldne pa od 16h
do 16.30 in od 17.30 do 18.30.
V torek je med uro verouka spoved za 4. razred.
Vse ostale dejavnosti potekajo v župniji po rednem urniku.
Prenos maše preko spleta je ob petkih, sobotah in nedeljah. Potrudite se za prisotnost pri
maši v živo. Tudi otroci naj prihajajo k maši. Če ni več prostora v nedeljo, naj pridejo k
maši med tednom, vsaj tisti dan, ko imajo verouk.
Srečanje mladinske skupine bo v soboto ob 17.30.






 Glede na to, da ima sedaj župnijska cerkev šest zvonov, je lahko tudi zvonjenje in
bitje ure bolj pestro. Dogovorili smo se o načinu, času in dolžini zvonjenja. V tem
tednu bo več poizkušanj raznih kombinacij bitja in zvonjenja. Naj vas to ne zmede.
Verjetno se bo to dogajalo v četrtek, vendar ni nujno.
 Izbor kandidatov za člane ŽPS bo potekal v nedeljo, 31. 10. 2021, pri obeh mašah. Po
koncu obeh maš se bo sproti delilo kandidatne liste, ki jih bodo prisotni lahko takoj
izpolnili in oddali v skrinjico za izbor. (pisala, razkužilo, …) Pri oznanilih za nedeljo,
24. 10. 2021, se v oznanilih objavi lista kandidatov za ŽPS. Poleg izvoljenih kandidatov
bodo v svetu tudi voditelji ali predstavniki posameznih skupin, ki delujejo v župniji.
 Na praznik sv. Cecilije ali na praznik Kristusa Kralja bi župnija rada podelila
škofijsko priznanje pevcem in drugim sodelavcem, ki svojo službo opravljalo okroglo
število let (20, 25, 30, 40 …). Sporočite župniku ali Martini Naglost, kdo bi v
letošnjem (pa tudi lanskem) letu lahko prejel to priznanje.
 Maša za zakonce jubilante bo na zahvalno nedeljo 7. 11. 2021, ob 10. uri. Da bomo
omogočili udeležbo večjega števila vernikov, bo maša v Logu. Vabljeni ste tudi
jubilanti, ki ste obletnico obhajali lani. Pri maši sodeluje pevska skupina Segno in
zamejska skupina Vesela pomlad.
 V nedeljo, 14. 11. 2021, bo pri maši ob 10. uri sodeloval mešani pevski zbor in
tamburaši.
 Na praznik Kristusa Kralja, 21. 11. 2021, načrtujemo celodnevno čaščenje, kot je bila
navada pred korono.
 Izražena je bila ideja, da bi za duhovnike na našem pokopališču uredili skupen grob.
Škrat Slapko vas vabi v sredo od 17. do 18. ure v knjižnico. Poznate rajsko ptico in
zgodbo o njej? Povedali vam bomo zgodbo o rajski ptici, nato si bo vsak okrasil
steklen kozarec s to prelepo ptico. Kozarec vam bo na pisalni mizi služil kot posoda
za čopiče, barvice...
Vsak otrok naj od doma prinese steklen kozarec, npr. od kumaric ali od nutelle.
Vsi lepo vabljeni.
Na Slapu nas že tretji teden molitev rožnega venca kliče in spodbuja, da se
ustavimo in umirimo od ponedeljka do petka ob 18.30 v cerkvi in v nedeljo 30
minut pred sv. mašo. Med molitvijo otroci pred oltarjem pridno sestavljajo svoj
velik rožni venec, prižigajo svečke in..., pridi tudi ti in presenečen boš.
Bralci beril: Vipava: 18.10. ob 19.00 Zvonka Starc
24.10. Urška N. Makovec, Nadja Koradin ob 7.00;
Elza in Vlado Anžel ob 10.00
Slap: Natalija Petrič
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica;
Slap: 9, 13, 33
Čiščenje veroučnih in skupnih prostorov:
Vipava: družina Kariž, Kosovelova 26
Slap: iz hišne številke 84a
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

