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SVOJ MIR VAM DAJEM

V

današnjem evangeliju nam Jezus govori: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.« To je govoril apostolom pri zadnji večerji,
besede pa veljajo tudi nam. Mir, ki nam ga daje Kristus, je drugačen od miru, ki ga more
dati svet. Kristus daje mir srca, mir vesti, ki je nič ne teži. Ta mir je dejansko temelj vsakega
drugega miru. Če smo ga zaradi svoje samovolje in sebičnosti izgubili, ga lahko dobimo
nazaj v zakramentu sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če spoved pravilno razumemo
in cenimo, smo gotovo že izkusili, kakšen mir se naseli v človekovi duši, ko Božjemu
usmiljenju zaupamo breme svoje krivde in zadolženosti.
Cerkev, kot posrednica Kristusovega miru, pri vsaki maši kliče k Bogu, naj nas obdari z
notranjim mirom, mirom srca. Kjer ga ni, človek nima obstanka. O Kajnu, prvem
bratomorilcu, Sveto pismo pravi, da je brez miru begal iz kraja v kraj. Ljudje sedanjega
časa skušajo svoj nemir zadušiti s hrupom, z naglico, da se jim ni treba srečevati s seboj in
z Bogom, ki se oglaša na dnu srca.
Pri vsaki sveti maši s priznanjem svojih grehov in kesanjem prosimo Boga, naj nam podeli svoj
mir. Po molitvi očenaša se k nebeškemu Očetu obračamo s prošnjo: »Podari nam mir v naših
dneh; usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha, in varuj nas vsakega nemira…«
Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote,
potrpežljivosti in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite v miru!« na
koncu svete maše je dejansko naročilo: pojdimo v življenje kot
glasniki Božjega miru, kot graditelji miru. Stavba miru je kot vse
druge stavbe zgrajena iz posameznih opek. Te opeke so drobna
dejanja vsakdanjega premagovanja. Izvirajo iz našega srca. Če
v njem ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi med ljudi okrog nas.
Po: S. Čuk, Misli srca

Notranji mir je stanje osebne svobode. Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in vznesenost.
Vse je na pravem mestu, srce prežema občutek popolne skladnosti.
Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha.
Poraja se v človeku, ki živi pravično in je zavezan uresničevanju Božjega načrta.
Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca.
Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca.
Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, ne more biti deležen umirjenosti.
Živi v stalni napetosti, ker s svojim življenjem povzroča nemir.
V sebi in okoli sebe.
Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; propad
človeka, ki se je zatekel v prostor notranje brezbrižnosti.
Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak energija radosti, blaga in dobrohotna.
Je Jezusova drža pokončnosti in miline, brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in odpuščanja.
Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je vedno deležen miru, čeprav se svet okoli njega
sesipa.
Če pada po njem in je zasramovanje neizmerno.
Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, edinole Božje delovanje v človeku, tako tudi
notranjega miru ni mogoče naročiti, ampak nastaja iz zavestne odločitve, da sledimo Bogu.
Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in
prostor miru.
Po: P. Millonig, Zasidran v veri

ANGEL MIRU
Njegovo delo je obsežno
in zadolžitve veličastne.
Potuje od človekovega
srca do srca – do Boga,
do narodov vsega sveta,
do najbolj oddaljenih
src človeštva …
Človeško srce pa je včasih
trdo in grešno – vpijoče –
ter se odloča za vojne nemogoče,
ki prinašajo smrt in razdore,
da še angel obnemore.

Le od daleč nemočno opazuje
in besedo oprosti v pesek zarisuje.
A ostaja miren in pokončen.
Ve namreč, da bo enkrat
mir dokončen.
Božji mir bo zavladal v srcih ljudi.
Do zmage miru pa nam,
ubogim ljudem,
v tolažbo in pogum
ponuja pot.
Na koncu
se mir svetlika
kot prelepo znamenje prihodnosti.
Povzeto: p. J. Šamperl, Angeli na poti življenja

SVETE MAŠE
NED., 22.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 †† Jožef in Rozalija Petrič, Gradišče
10.00 Slap: za prvoobhajance in njihove družine
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 23.5. Socerb Tržaški, mučenec
19.00 † Ivan in Ivanka Ambrožič, Kosovelova
19.00 Gradišče: †† Malik in Leban, Gradišče
TOR., 24.5. Marija Pomagaj, praznik
19.00 ††† Starc, Gradišče
19.00 Slap: v čast angelu varuhu za zdravje, Slap
SRE., 25.5. Beda Častitljivi, duhovnik, cerkveni učitelj
19.00 † Ciril Skapin, obletna, Vojkova
ČET., 26.5. GOSPODOV VNEBOHOD
7.00 za mladino, za pravo pot, Milana Bajca
18.00 Slap: ††† starše, Slap
19.00 †† Viktor in Amalija Poljšak, Gradišče
PET., 27.5. Alojzij Grozde, mučenec
19.00 † Edo Bratina, Bevkova
SOB., 28.5. German Praški, škof
15.30 Slap: poročna maša Blaž Modic in Mojca Malik
19.00 † Marica Šček, Milana Bajca
NED., 29.5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 v zahvalo za zdravje, Zemono
8.30 Slap: ††† Furlan in Bratina, Slap
10.00 Gradišče: za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
- ††† Štekar in Bolčina, Na Produ
- Za zdravje, Kosovelova
- ††† Semenič in Furlan, p.n. iz Avstralije, Cesta 18. aprila
- † Danilo Dorbež, p. n. Damjana Lavrenčič
- V čast srcu Jezusovemu po namenu, Beblerjeva

OZNANILA
 Danes je na Slapu maša ob 10h. Pri maši bomo obhajali slovesnost prvega svetega obhajila,
ko bo šest otrok prvič prejelo Jezusa.
 Danes ob 14.30 so Šmarnice pred kapelico na Zemonu.
 Danes ob 17.00 je v Logu spominski koncert ob 50. letnici smrti skladatelja Ivana Ščeka.
 Ob 11.30 bo v Vipavi zakrament svetega krsta prejel Jani Rehar, ob12.00 pa na Slapu Mila
Marc. Oba krščenca in njuni družini vključimo v svoje molitve.
 Uradne ure so ta teden po rednem urniku.
 V torek ob 20h je sestanek župnijskega pastoralnega sveta. Obravnavali bomo stvari, za
katere je zmanjkalo časa na zadnjem sestanku. Člani bodo dobili vabila po elektronski pošti.
 V četrtek je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. V Vipavi sta maši ob 7h in 19h ter na

Slapu ob 18h.
 Na Slapu so šmarnice vsak večer ob 19. uri. Izjeme so: torek, četrtek in nedeljo, ko so
šmarnice po maši. Bodite pozorni na urnik maš.
 Prihodnjo nedeljo je na Gradišču šagra. Maša prihodnjo nedeljo ob 10. uri tako ne bo v
Vipavi, ampak na Gradišču. Če bo vreme dopuščalo, bomo naredili mašo na prostem.
 V nedeljo, 12. junija načrtujemo peš romanje iz Vipave v Log. Ob 9h se bomo zbrali pred
cerkvijo, blagoslovili znamenje Martinove poti in šli nato po poti ob Vipavi do Loga, kjer bo
ob 10h maša. Pri tej maši bodo otroci dobili spričevala. S tem romanjem se bomo Mariji v
Logu zahvalili, da nas je obvarovala v času epidemije. Ves čas epidemije smo molitvi dodajali
tudi priprošnjo Mariji v Logu in smo lahko prepričani, da nas je prav ona obvarovala. Tudi
tisti, ki so zboleli, so gotovo ozdraveli prav na njeno priprošnjo.
 V soboto, 18. 6. 2022, bo srečanje bolnikov na Brezjah. Prijave zbiramo v zakristiji in
župnišču do 8. junija.
 Tokrat potrebuje našo pomoč dolgoletna sodelavka in voditeljica škofijske Karitas Jožica
Ličen. Ostala je priklenjena na voziček in potrebuje dvigalo, za premikanje iz nadstropja v
pritličje. V škofijski Karitas bomo zbirali sredstva za nakup in montažo tega dvigala. Pomoč
se zbira pri Škofijski karitas Koper, Vipavska cesta 11, 5270 Ajdovščina TRR SI56 0475
0000 3155 558, sklic SI00 130522, namen: dvigalo za Jožico. V cerkvi na Slapu bo na mizi
za tisk pod korom posebna škatla, kjer boste lahko oddali svoj dar v ta namen, lahko pa
nakažete direktno s pomočjo prej navedenih podatkov.
 Bralci beril: Vipava: 23.5. Majda Marc ob 19.00
24.5. Barbara Tomažič, Tatjana Batagelj ob 19.00
26.5. Urška Nabergoj Makovec, Martina Naglost ob 7.00;
Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 19.00
29.5. Urška Nabergoj Makovec, Pavel Makovec ob 7.00;
Irena Šček, Mirjam Klemše ob 10.00
Slap: 26. 5. Andrej Malik, Julija Batagelj
29. 5. David Malik, Manca Štekar
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica
Slap: hišne številke: 4e, 6a, 67a
 Čiščenje veroučnih prostorov: Slap: hišna št. 93
 Strežniki: Vipava:
PON: ob 19.00 Jan Zorn, Nace Rehar
TOR: ob 19.00 Nace Rehar, Oskar Tratnik
SRE: ob 19.00 Izak Rehar, Blaž Makovec
ČET: ob 7.00 Jože Krečič, Frančišek Krečič
ob 19.00 Anže Tomažič, Ambrož Tratnik
PET: ob 19.00 Blaž Makovec, Urban Jež
SOB: ob 19.00 Nik Poljšak, Anže Tomažič
NED: ob 7.00 Jože Krečič, Frančišek Krečič
ob 10.00 Urban Jež, Oskar Tratnik
Slap: ČET 26. 5. Jure in Katarina Petrič, Tijan Bukovič
NED 29. 5. Marija in Julija Batagelj, Špela Ambrožič
Izdaja Župnija Vipava, http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

