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ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC

S

veti Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske skupnosti, ko pravi, da je župnija
zedinjenje duhov, soglasje duš, vez ljubezni in molitev duhovnikov. Katekizem
Katoliške cerkve pa nam pove, da je župnija evharistična skupnost in srce liturgičnega
življenja krščanskih družin, kraj molitve, sodelovanja pri svetem bogoslužju in medsebojne
pomoči. Hudo je, če se vse skupaj zaključi za štirimi zidovi cerkve ali domačega doma. Po
Jezusovem zgledu smo poklicani k nenehnemu potovanju k drugim. Prva Cerkev je glede
tega zelo dejavna. Marsikomu je edina skrb njegovega krščanstva, da naroči sveto mašo, da
bo na tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto mašo in moli. Biti kristjan pomeni,
da mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani. Preveč smo ujeti v ritem svojih težav,
predani temu svetu. Premalo iščemo. Seveda ne gre samo za vidne poti. Potuje naj vsaj naša
molitev. Le–ta je pravzaprav temelj vsakega našega iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti
našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in izbrali duhovni poklic.
Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško življenje, v svobodno
izbrano neporočenost in v devištvo iz ljubezni do Božjega kraljestva. Vsem, ki menijo, da
imajo tak poklic, je sveti Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da boste prišli do potrebne
jasnosti. Potem pa izrecite veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz naše župnije. Mi
jim pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo prišli do prave jasnosti.
Naj se nas torej dotaknejo besede svetega papež Janeza Pavel II., ki je dejal: »Župnija je
krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in ki se zbira okrog svojega
župnika in duhovnikovih sodelavcev. Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih,
poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v
vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte moliti za duhovne poklice in za zvestobo tistih, ki
so se že posvetili Gospodu in dušam.«
Po: E. Mozetič

Duhovniška služba je najprepričljivejše znamenje, da smemo verjeti Jezusu, ko pravi, da je z nami
do konca časov.
Kajti zakaj bi sicer klical može dobre volje v duhovniški stan?
Zakaj bi hotel, da so živi pričevalci njegove ljubezni skozi vse rodove?
Kliče jih zato, da nadaljujejo poslanstvo, ki ga je poosebljal sam.
Naš Odrešenik in Zveličar.
Možje dobrega srca so poklicani v duhovništvo, da bi obstal Jezusov zgled čistega darovanja. Da
bi se, prav zaradi duhovnikov, potisočerilo število poveličanih duš v večnem kraljestvu. Da bi se
zgrnila nepregledna množica Jezusovih prijateljev iz vseh rodov, vstalih od mrtvih, v Jagnjetovo
rajsko svetišče in proslavljala življenje, ki je brez greha in ne pozna smrti.
Tu na zemlji so duhovniki delivci Božjih skrivnosti in podeljevalci zakramentov.
Njihove besede so, ko govorijo o Božjih rečeh, Jezusove.
Nihče ne more maziliti bolnikov z močjo Svetega Duha, razen duhovnikov.
Pri zakramentu sprave Bog odpušča grehe po duhovnikih.
Pa tudi kruh in vino se ne moreta spremeniti v Jezusovo telo in njegovo kri, če ni duhovnika,
ki posreduje.
Spoštujmo torej duhovnike, bodrimo jih k zvestobi v poklicanosti, da bi Jezus bival med nami in
da bi evharistični Bog mogel delovati v nas ter po nas.
Tudi če duhovnik kot človek ni popoln, nas dejstvo, da je povabljen v nebeški apostolat, navdaja
z veseljem.
In z velikim spoštovanjem do posvečenih rok, ki prinašajo svetu blagoslov, ljubezen in mir.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri

SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosim za vse naše duhovnike, redovnike, redovnice
in misijonarje. Napravi iz njih orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo,
naj prinašajo spravo.
Kjer so razdori,
naj ustvarjajo edinost.
Kjer so dvomi,
naj utrjujejo vero.
Kjer so zmote,
naj svetijo z resnico.
Kjer je obup,
naj budijo upanje.
Kjer je žalost,
naj razdajajo veselje.
Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi.
Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za zvestobo, velikodušnost za velikodušnost,
dobroto za dobroto.
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikom in redovnikom zvestobo
do konca. Amen.
Po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve za duhovne poklice

SVETE MAŠE
NED., 8.5.

4. VELIKONOČNA NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
7.00 † Marica Božič, obletna, Gregorčičeva
8.30 Slap: † Alberta Lozej, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 9.5.
Izaija, prerok
19.00 † Štefan Božič, obletna, Kreljeva
19.00 Gradišče: † Tjaša Petrič, 30. dan
TOR., 10.5. Job, svetopisemski mož
19.00 † Franc Ferjančič, Zemono
19.00 Slap: † Stanko Marušič, Slap
SRE., 11.5. Pankracij, mučenik
19.00 †† Egidija in Janko Sever, Vojkova
ČET., 12.5. Leopold Madnić, redovnik, obvezni god
19.00 † Mija Kostanjevic, 30. dan
† Danilo Dorbež, p.n. Marko in Marija, Bevkova
PET., 13.5. Fatimska Mati Božja, neobvezni god
19.00 v čast Sveti Družini po namenu, Na Produ
SOB., 14.5. Bonifacij, mučenec
19.00 †† Alojz in Alojzija Premrl, Gregorčičeva
NED., 15.5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 †† Alojzija in Marija Naglost, Gradišče
8.30 Slap: †† Ivanka Potrata in Zora Devetak Šinigoj, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
- Za zdravje, Kosovelova
- Bogu v zahvalo za zdravje, Vojana Reharja
- Za blagoslov novoporočencev, Kociančičeva

OZNANILA
 Danes po maši prejme zakrament svetega krsta Nik Leskovec. Vključimo krščenca in
njegovo družino v svoje molitve.
 Uradne ure so ta teden v torek po rednem urniku: od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 Verouk je ta teden za vse otroke po rednem urniku.
 V petek ob 16.30 začnejo z vajami otroški pevski zbor mlajša skupina. Vabljeni so otroci do
tretjega razreda. Vaje so v župnijski dvorani.
 V soboto ob 18h (eno uro pred mašo) nadaljuje z vajami otroški pevski zbor starejša skupina.
Vabljeni so otroci od četrtega razreda do konca osnovne šole.
 Vse bolj je očitna odsotnost otrok pri sveti maši. Čas je, da se tudi tisti, ki mašo spremljate preko
spleta, spet vključite obhajanje svete maše v živo v cerkvi. Prisotnost na daljavo je bila
nadomestilo v času omejitev. Sedaj to ostaja samo za bolne in ljudi po svetu. Kdor je doma in
zdrav, je dolžan priti k maši v cerkev. Nima smisla pošiljati otroka k verouku, če potem ni
prisoten tudi pri najpomembnejšem dogodku krščanske vere, to je prisotnost pri sveti evharistiji.














Nekje je katehet vprašal otroka, zakaj k verouku redno prihaja, k maši pa nikoli. Otrok je
odgovoril: »Jaz vsega tega ne verjamem in tudi moji starši le napol. Mama me pošilja k verouku,
da ima vsaj eno uro na teden mir pred mano.« Upam, da pri nas v ozadju ni kaj takega, saj tudi
pri nas ugotavljamo, kako otroci sicer redno prihajajo k verouku, k maši pa marsikdo ne pride.
Zato ponovno vabim starše, da otroke pošljete k verouku in tudi sami pridete z njimi.
Podobno kot za mašo, velja tudi za šmarnice. V maju je bila pred epidemijo pri šmarnicah
vedno gruča otrok, ki so se ob koncu zgrnili okoli Marijinega oltarja, prepevali in molili
litanije. V času epidemije ste pošiljali fotografije, kako ste doma pripravili šmarnični oltarček
in obhajali šmarnice v okviru družine. Sedaj je spet možnost, da šmarnično pobožnost
obhajamo v cerkvi. Bodimo veseli, da lahko prihajamo v cerkev in izkoristimo to. Vabim
otroke in odrasle, da prihajate k šmarnicam v večjem številu. Starši, vaše poslanstvo, ki izhaja
iz krstne obljube, vas zavezuje, da poskrbite za to. Najboljša spodbuda pa je zgled.
Končno so prišli tudi kartončki, ki jih boste zbirali pri šmarnicah. Pod številko ena je podlaga
za igro, na drugem kartončku so pravila, sledijo kartončki z nalogami in vprašanji, zadnji
kartonček, ki ga boste dobili ob sklepu šmarnic, pa so pravilne rešitve odgovorov. Potrudite
se, da zberete vse kartončke, saj bo tako igra najbolj zanimiva. Kartončke prvega tedna boste
dobili vsi, tudi tisti, ki se boste kasneje pridružili. Za ostale dneve boste dobili kartončke
samo, če boste prisotni. Lahko se vsi otroci v družini odločite, da boste skupaj zbrali en
komplet kartončkov. Za igranje igrice boste potrebovali še kocko in figurice, ki jih lahko
vzamete kar iz 'Človek ne jezi se'.
Šmarnice na Slapu bodo med tednom ob 19 uri, v torek in nedeljo pa po sv. maši. V soboto
bomo imeli ob 19. uri izpred cerkve krajši pohod s šmarnicami v naravi. Animatorji, letošnji
birmanci, prvoobhajanci in vsi ostali otroci ste še posebej vabljeni k sodelovanju pri branju
in vodenju šmarnic. V tem tednu ste še posebej vabljeni odrasli in starši otrok k vodenju iger
z žogo po molitvi.
Sestanek ŽPS bo ta četrtek, 12. maja, ob 20. uri v župnijski dvorani. Člani bodo še dobili
vabila z dnevnim redom po elektronski pošti.
Bralci beril: Vipava: 9.5. Zvonka Starc ob 19.00
15.5. Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
Lucija Nabergoj, Cirila Šček ob 10.00
Slap: Rok Vidrih, Andreja Nagode
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica
Slap: hišne številke: 2 in 54
Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: družina Kalc, a Produ 11;
Slap: hišna št. 54b
Strežniki: Vipava:
PON: ob 19.00
Jan Zorn, Nace Rehar
TOR: ob 19.00
Izak Rehar, Oskar Tratnik
SRE: ob 19.00
Nace Rehar, Urban Jež
ČET: ob 19.00
Nik Poljšak, Frančišek Krečič
PET:
ob 19.00
Blaž Makovec, Anže Tomažič
SOB: ob 19.00
Ambrož Tratnik, Izak Rehar
NED: ob 7.00
Jože Krečič, Frančišek Krečič
ob 10.00
Jan Zorn, Oskar Tratnik
Slap: Lara Petrič, Beti Potrata
Izdaja Župnija Vipava, http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

