OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

Če je prva naloga prinašanje miru, potem je druga ozdravljanje bolnih, tretja pa oznanjevanje.
In ta priporočila, ki jih Jezus daje učencem, niso namenjena samo izbranim, marveč vsem
kristjanom, vsem, ki smo ga v veri sprejeli za svojo pot.
Po: E. Mozetič

Vipava, Slap, Gradišče, Log
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JEZUS POŠILJA TUDI VSAKEGA IZMED NAS

N

ajprej mi je v današnjem evangeliju padlo v oči število 72. Zakaj ravno 72? V tistem
času je to bilo število narodov, ki so jih Judje poznali na zemlji. Od vsega začetka je
evangelij odprt za vse ljudi. Nihče ni izključen ali pozabljen.
Jezus s pogledom, ki zajame ves svet, vzklikne: »Žetev je velika, delavcev pa malo.« Gre na
eni strani za velika pričakovanja in na drugi je malo število učencev. Ne gre samo za veliko
nasprotje v številkah. Problem ni samo v številkah, Jezus vidi problem v kvaliteti.
Danes se soočamo z istim problemom. Malo je oznanjevalcev, vedno več občestev tako
ostaja brez pastirja. To, kar nas preveva s skrbjo, je dejstvo, da se še med temi eni preveč
posvečajo sebi, svojim problemom, obdelujejo svoj mali vrtiček, ali so utrujeni, naveličani,
ko ne vidijo rezultatov svojega dela …
Evangelij nam kaže pot. Ob tej veliki žetvi Jezus pošilja učence po dva in dva. Logično bi
bilo poslati samo enega, da bi »pokrili« več krajev. A se vendarle odloči za dva, da bi v
medsebojnem sodelovanju in odprtosti bili znamenje ljubezni, znamenje tega,
kar oznanjujejo. Pošilja jih kot »jagnjeta med volkove«. Dejstvo je, da tako grozni ljudje
vendarle niso bili. S tem Gospod nakaže, da bo stil krščanskega oznanjevanja razviden v
blagosti, nenasilju … Kljubovati bo potrebno pritisku okolja. Ravno v tem je moč učencev,
kot pravi sv. Janez Zlatousti: »Dokler smo jagnjeta, zmagujemo. Če
postanemo volkovi, izgubljamo, kajti v tem primeru izgubimo
pomoč Pastirja, ki pase jagnjeta in ne volkove!«
Ko stopajo v hiše, naj govorijo: »Mir v tej hiši!« Zakaj tak pozdrav?
Je mar povsod vladal prepir ali nasilje in vojna? Ne, gotovo da ne.
A Jezus vidi v ljudeh mnogo nemira, nestrpnosti, strahov in
ranjenosti. Njegovi učenci naj prinašajo mir, ki ga svet ne more dati,
more pa ga dati zaupanje v Božje usmiljenje in Božjo dobroto.

e nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal
in spotoma nikogar ne pozdravljajte! (Lk 10,4)

Denarnice, torbe in sandali.
Vrzimo jih proč!
Ne koristijo evangeliju;
delajo ga dvomljivega in neprivlačnega.
Evangelij je močan, ko je gol.
Tedaj se jasno pokaže, kaj zmore kot predlog življenja,
ki daje odgovore na probleme, vprašanja, hrepenenja,
iskanja moških in žensk vseh starosti in v vseh okoliščinah.
Denarnice, torbe in sandale kakršne koli oblike in velikosti.
Vrzimo jih proč!
Tudi tiste majhne in zvite:
»Če ne boš hodil k maši, ne boš šel k prvemu obhajilu!
Če ne boš hodil k verouku, lahko o birmi samo sanjaš.
Brez priprave na zakon ne bo nič s cerkveno poroko.«
Denarnice, torbe in sandale.
Vrzimo jih proč!
Moč evangelija je evangelij, ki je lepa novica,
samo če je sprejeta popolnoma svobodno.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

SVETI TOMAŽ, apostol
Vsemogočni Bog, veseli obhajamo praznik svetega apostola Tomaža, ki je izpovedal vero v
tvojega Sina Jezusa Kristusa. Na njegovo priprošnjo nas vodi iz dvomov k trdni veri, da
bomo tudi mi priznavali Jezusa za našega Gospoda, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi
in kraljuje vekomaj. Amen.
Dobri Bog, da tudi vsi mi z apostolom Tomažem izpovedujemo, da je Jezusu naš Gospod in
naš Bog. Naj to oznanjajo tudi vsa naša dela in vse naše življenje, ko stopamo na pot med
ljudi. V svet smo namreč poslani, da bi med volkovi sodobnega časa po nas ljudje spoznavali
resnični mir, ki prihaja od tebe. Naj nas pri bistvu našega poslanstva in življenja ne ovirajo
denarnice, draga obutev ali obleka, prestižno vozilo ali najnovejši mobilni telefon.
Osredotočimo se na to, kar je namen naše poti: Jezus Kristus in njegova ljubezen, ki nam jo
je izkazal, mi pa smo jo dolžni s svojim zgledom in dobrimi deli podeliti naprej.

SVETE MAŠE
NED., 3.7.

PON., 4.7.

TOR., 5.7.

SRE., 6.7.
ČET., 7.7.
PET., 8.7.
SOB., 9.7.
NED., 10.7.

14. NEDELJA MED LETOM
7.00 ††† Jože, Srečko in Erna Petrič, Gradišče
8.30 Slap: † Helena Marušič, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Uroš, škof
19.30 † Peter Vrčon, Vojkova
19.30 Gradišče: † Ignacij Vidmar, Gradišče
Ciril in Metod, slovanska apostola, slovesen praznik
19.30 † Danilo Dorbež, p.n. družina Semič, Reka
19.30 Slap: v čast Mariji za zdravje
Marija Goretti, devica, mučenka
7.00 v čast Materi Božji po namenu, na Produ
Anton Vovk, škof, božji služabnik
19.30 † Jerko Vidmar, Log
Prokopij, škof in mučenec
19.30 †† Angela in Franc Trampuž, Laurinova
Veronika, mistkinja, opatinja
19.30 ††† Vida in Boris Plahuta in Tamara Laganin, Beblerjeva
15. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Zofija Marc, Kosovelova
8.30 Slap: ††† Durn in Žorž, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes popoldne je v Logu shod za mesec julij. Maša je ob 17.00, eno uro prej je spovedovanje
in pol ure pred mašo molitev rožnega venca. Po maši so pete litanije Matere Božje z odpevi.
Nagovor med mašo je na sinodalno temo SPREGOVORITI. Shod pripravlja župnija Goče.
 Uradne ure so ta teden po rednem urniku od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 Pri delavnicah ob romanju v Log je bila dana pobuda, da bi obudili delavnico pletenja butaric
iz sivke. Leta nazaj, ko je bila še pri moči in zdravju kuharica Marija, je bila ta delavnica zelo
aktivna in uspešna. Mnoga dekleta so se vključila in skupaj so pletle venčke in jih za 15.
avgust v Logu prodajale. Ob pozitivni izkušnji delavnice v Logu in ob spominu na dobrodošlo
dejavnost izpred nekaj let bi poskušali letos to ponovno oživiti.
- Zato najprej vabim vse, ki imate doma sivko in ste pripravljeni sodelovati v tem projektu,
da sivko požanjete in jo do četrtka dostavite v župnišče. Če ne bom doma, lahko sivko
odložite pred vhodom v župnijski dom. Lahko spredaj v nišo ali zadaj pred stranskim vhodom
v senco. Tudi če sami nimate sivke pa poznate koga, ki jo ima, ga povabite k sodelovanju.
- Potem vabim vse otroke, ki bi želeli sodelovati pri pletenju butaric in polnjenju vrečk iz
sivke, da se od četrtka naprej zbirate od 9h do 12h v obnovljenem župnišču, kjer boste pod
vodstvom animatojev izdelovali butarice in vrečke iz sivkinih cvetov. Animatorje, se pravi

dekleta, ki ste v preteklosti pletle te butarice, vabim k sodelovanju, da boste usmerjale mlajše
in jih vpeljale v to delo. Starše pa vabim, da spodbudite svoje otroke, da na ta prijeten način
porabijo svoj čas in s tem naredite nekaj dobrega.
- Butarice in vrečke bomo ob velikem šmarnu delili z namenom zbiranja prostovoljnih
prispevkov za ureditev in opremo podstrešja v novem župnišču, ki bo namenjeno
druženju mladim.
 Prvi vikend v septembru načrtujemo duhovni vikend za birmance. Duhovni vikend bo potekal
od petka popoldne do nedelje dopoldne. S tem vikendom začenjamo neposredno pripravo na
birmo zato je udeležba obvezna. Edini razlog za odsotnost je bolezen. Sporočilo objavljamo
dovolj zgodaj, da si boste druge obveznosti prilagodili temu dogodku. Podrobnejša navodila
boste dobili starši in/ali birmanci po elektronski pošti.
 Ko naročate svete maše tako, da mi naročilo oddate v kuverti, vas prosim da v naročilo
navedete namen, naslov tistega ki mašo naroča in želeni datum. Najbolj nerodno je, če
napišete, da želite mašo za vse pokojne iz nekega določenega naslova. V tem primeru ne vem,
kaj naj rečem v mašnem besedilu spomina na rajne. Če ne bo vsaj priimka, ko lahko rečem:
»Vseh pokojnih iz družin/e …) ne morem reči ničesar. Zato, ko mašne namene napišete na
listek, napišite namen, pri mašah za pokojne imena ali vsaj priimke ter ulico in hišno številko
tistega, ki naroča namen. To pomeni, da ni toliko potreben podatek, kje je pokojni živel,
ampak je praktično uporaben podatek, kdo namen naroča.
 V četrtek ob 8.15 je na Slapu srečanje gospodarskih in pastoralnih sodelavcev občestva
Slap. Vabljeni vsi, ki ste pred spremembami sestavljali gospodarski in pastoralni svet.
Pogovorili se bomo o namembnosti in uporabi župnišča ter o obletnici mašniškega
posvečenja g. Franca Kralja.
 Bralci beril: Vipava: 4.7. Tatjana Božič ob 19.30
5.7. Cirila Šček ob 19.30;
10.7. Danilo Guštin, Lejla Irgl ob 7.00;
Aleš Praček, Lucija Nabergoj ob 10.00
Slap: 10.7. David Malik, Manca Štekar
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Gradišče
Slap: hišne številke: 15, 12a
 Strežniki: Vipava:

PON:
TOR:
SRE:
ČET:
PET:
SOB:
NED:

ob 19.30
Urban Jež, Jan Zorn
ob 19.30
Frančišek Krečič, Oskar Tratnik
ob 7.00
Jan Zorn, Urban Jež
ob 19.30
Luka Rodman, Ambrož Tratnik
ob 19.30
Blaž Makovec, Jože Krečič
ob 19.30
Nik Poljšak, Anže Tomažič
ob 7.00
Jože Krečič, Frančišek Krečič, Anže Tomažič, Blaž Makovec
ob 10.00
Urban Jež, Oskar Tratnik, Nace Rehar, Nik Poljšak
Slap: NED: Marija in Julija Batagelj, Špela Ambrožič, Nina Potrata
Izdaja Župnija Vipava,
http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

