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ljubezni, vendar pa se lahko pritrdi le na enem mestu in mora izbrati: ali bo ljubilo
Boga ali bo ljubilo bogastvo sveta; ali bo živelo za to, da bo ljubilo, ali pa bo živelo
zase. Vprašajmo se, na kateri strani smo. Vprašajmo se, na kateri točki smo v naši
povesti ljubezni z Bogom. Ali se zadovoljimo s kakšno zapovedjo ali sledimo
Jezusu kot zaljubljeni, resnično pripravljeni kaj pustiti zaradi Njega? Skratka, nam
zadošča Jezus ali iščemo mnoge druge gotovosti sveta?
Po: E. Mozetič
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BOGAT NA PRAVILEN NAČIN

N

ekdo iz množice Jezusa prosi, naj posreduje pri razdelitvi dediščine. Jezus pa
spregovori o našem odnosu do denarja. Pomislimo, koliko družin poznamo,
ki so se prepirale, se prepirajo, se ne pozdravljajo, se sovražijo zaradi dediščine.
To je samo eden od primerov. Ni najpomembnejša ljubezen v družini, ljubezen
med otroki, brati, starši, ampak denar. In to uničuje. To je problem, ki ga
srečujemo vsak dan. Veliko družin je uničenih zaradi denarja, ko se brat dvigne
proti bratu, in oče proti otroku. To je prvo, kar povzroči drža navezanosti na denar
– uniči! Ko je oseba navezana na denar, uničuje sebe, uničuje družino. Denar
uničuje! Denar sicer služi za doseganje dobrih stvari, za razvijanje človeštva, a ko
je srce nanj preveč navezano, te uniči.
V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu, uspešnem podjetniku, ki mu je
polje dobro obrodilo. A ta je hotel še več. Človeku to škodi. To je lakomnost. Imeti
vedno več. Ne denar sam po sebi, ampak človekova drža, ki se imenuje pohlep,
lakomnost – zaradi nje človek zboli, kajti vse
postane odvisno od denarja. In navsezadnje, in to
je najpomembnejše, lakomnost je orodje, ki vodi
po poti, ki je nasprotna tisti, ki jo je za nas
namenil Bog. Sv. Pavel nam pravi, da je Jezus
Kristus, ki je bil bogat, za nas postal ubog, da bi
nas obogatil. To je namreč pot Boga: ponižnost,
ponižati se za služenje. Pohlep pa vodi po
nasprotni poti.
Naše srce je kakor magnet: pusti se privlačiti

V velikem mestu sta živela dva zlatarja. Eden je bil Jud, drugi kristjan. Med seboj sta
tekmovala, vendar sta bila prijatelja. Nekega dne je kralj izdal odlok, s katerim je vse
Jude izgnal iz dežele.
Judovski zlatar je v stiski zaupal svojemu krščanskemu prijatelju: »Ne bom mogel vzeti
s seboj vseh dragocenosti. Ne vem, kje bo moj dom, zato se ne morem zanesti, da bodo
na varnem. Kaj naj storim?«
»Zaupaj jih meni,« je dejal krščanski zlatar. Upam, da je kraljev ukaz začasen in gotovo
se boste kmalu vrnili. Pred Bogom ti obljubljam, da bom skrbno varoval tvoje
dragocenosti, dokler se ne vrneš.«
Jud si je oddahnil, in preden je zapustil mesto, je prijatelju izročil zaboj zlata in dragih
kamnov.
Preteklo je mnogo let, ko je umrl kralj. Prvi odlok njegovega sina, novega kralja, je bil,
da se Judje smejo vrniti v kraljestvo.
Judovski zlatar v času svojega izgnanstva ni niti enkrat pisal svojemu prijatelju. Tako se
je vrnil v mesto, ne da bi slutil, kaj ga čaka. Ali njegov prijatelj še živi? Ali je držal
besedo in čuval njegove dragocenosti?
Ko se je judovski zlatar vračal v mesto, kjer je bil nekoč doma, se je v strahu bližal
svojemu staremu domu in kar zastal mu je dih, ko je zagledal prijateljevo zlatarno. Kar
je bilo nekoč ponos okolice, je bilo sedaj v razvalinah. Tudi hiše nasproti nje ni bilo več.
»Vse sem izgubil,« je glasno zajokal. »Posel mi je šel po vodi, pa še prijatelja sem
izgubil.«
Tedaj se mu je približal starček. Bil je nekdanji sosed. »Kmalu potem, ko si odšel, je
moja trgovina zgorela. Izgubil sem domala vse svoje imetje. Tako sem do sedaj živel v
revščini.«
»Zakaj pa nisi uporabil mojega bogastva, da bi znova začel?« je vprašal judovski zlatar.
»Saj si vendar imel moje zlato in dragocene kamne!«
»Ni me bilo strah, da izgubil svoje imetje,« je odgovoril prijatelj,« bal sem se, da bi
izgubil svojo poštenost. Sveto sem ti obljubil, da bom skrbel za tvoje dragocenosti in
ohranil sem ti jih. Vse, kar si mi zaupal, je spravljeno v kleti.«
Ni minil niti teden, ko je Jud spet odprl svojo zlatarno. Svoje bogastvo je razdelil s
poštenim sosedom in tako sta kristjan in Jud živela kot brata vse do konca življenja.
Po: B. Rustja, Zgodbe za pogum

SVETE MAŠE
NED., 31.7.

PON., 1.8.

TOR., 2.8.

SRE., 3.8.
ČET., 4.8.
PET., 5.8.
SOB., 6.8.
NED., 7.8.

18. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Marjetka in Leopold Tratnik, obletna
8.30 Slap: Mariji v zahvalo za življenje in zdravje, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj, obvezni god
19.30 † Ivan Turk, Pod gradom
19.30 Gradišče: † Tjaša Petrič, p. n. darovalca
Evzebij, škof // porciunkula
19.30 †† Ana in Rafael Fajdiga, obletna, Na hribu
19.30 Slap: ††† Planinc (Vidriščevi) in Artač, Slap
Kondrad, redovnik
7.00 † Dejan Koren, p. n. Gradišče
Janez Vianey, zavetnik duhovnikov
19.30 † Marta Rodman, p. n. Majdič (Raka)
Marija Snežna (Nives), spomin
19.30 † Pavla Fabčič, Bevkova
Jezusova spremenitev na gori, praznik
19.30 v zahvalo, Na Produ
19. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Mija Kostanjevic, p. n. darovalca
8.30 Slap: † Janez Curk, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
za nove duhovne poklice, Vojana Reharja

V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
- V zahvalo, Gradiška cesta
- † Gina Kemperle, Kosovelova
- V čast Svetemu Duhu, Gradišče
- V zahvalo, p. n. Zemono
- V zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Kosovelova

OZNANILA
 Uradne ure so ta teden po rednem urniku. od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 V torek ob 20h je operativni sestanek ŽPS za pripravo sprejema g. Gabrijela Kavčiča v

službo vikarja.
 V torek ste vabljeni v Vipavski Križ na praznik Porciunkule. Maše so ob 7h, 10h in 19.30.

Pred in med mašami bo spovedovanje. Lahko se boste zadržali tudi v tihi molitvi pred
Najsvetejšim, ki bo izpostavljeno od 8h–10h in od 15h-19.30.
 Na četrtek pred prvim petkom je običajno molitvena ura, vendar ta mesec odpade.
 V petek je prvi petek. Dopoldne po 9h je obhajanje bolnikov, uro pred mašo
spovedovanje in po maši pobožnost prvega petka.
 V soboto je prva sobota. Eno uro pred mašo je spovedovanje in po maši pobožnost prve
sobote.

 Prihodnjo nedeljo pri maši ob 10h nastopi službo vikarja g. Gabrijel Kavčič. Ob tem









bomo po maši pripravili manjšo pogostitev pred cerkvijo, kjer bomo lahko z g. Kavčičem
osebno poklepetali, se družili, nazdravili in pojedli kakšno dobroto. V ta namen se
priporočam, da pripravite kaj peciva, sladkega in slanega in prinesete pred mašo do
Skapinovih, kot ste že vajeni od prej. Za pijačo bo poskrbljeno.
Prihodnjo nedeljo popoldne je shod v Logu. Maša je ob 17. uri. Eno uro prej je priložnost
za spoved, pol ure prej molitev rožnega venca in po maši pete litanije Matere Božje.
Tema shoda je PRAZNOVATI, četrti sklop v pogovorih za sinodalno Cerkev. Shod
pripravlja župnija Ajdovščina.
Povečal se je dar za mašni namen, ki je sedaj 23,00 €. Priporočam se tudi za naročilo
svetih maš, saj bova sedaj dva redno maševala v župniji.
Bralci beril: Vipava: 1.8. Martina Naglost ob 19.30
6.8. Zala Tomažič, Polona Puc ob 19.30
7.8. Urška in Pavel Makovec ob 7.00; Cirila in Irena Šček ob 10.00
Slap: 7.8. Rok Vidrih, Andreja Nagode
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Na Produ, Zemono, Log
Slap: hišne številke 23, 52
Strežniki: Vipava:
PON: ob 19.30 Urban Jež, Anže Tomažič
TOR: ob 19.30 Frančišek Krečič, Anže Tomažič
SRE: ob 7.00 Jan Zorn, Luka Rodman
ČET: ob 19.30 Luka Rodman, Ambrož Tratnik
PET: ob 19.30 Blaž Makovec, Jože Krečič
SOB: ob 19.30 Nik Poljšak, Jan Zorn
NED: ob 7.00 Jože Krečič, Frančišek Krečič, Izak Rehar, Urban Jež
ob 10.00 Luka Rodman, Oskar Tratnik, Nace Rehar, Nik Poljšak
Slap: Lara in Anja Petrič, Beti Potrata, Katarina Petrič

Z

namenje, da nismo v grehu malikovalstva bogastva, je dajanje miloščine,
dajanje tistim, ki potrebujejo. A ne površno dajanje, ampak tisto, ki me stane
določene odpovedi. To je dobro znamenje. Pomeni, da je ljubezen do Boga večja od
navezanosti na bogastvo.
Zato obstajajo tri vprašanja, ki si jih lahko zastavimo. Prvo vprašanje: Dam? Drugo
vprašanje: Koliko dam? Tretje vprašanje: Kako dam? Dajem kakor Jezus, z
ljubeznijo? Ali pa, kot da plačujem davek? Kako dajem? Ko pomagaš človeku, ga
gledaš v oči? Se dotakneš njegove roke? To je Kristusovo meso, to je tvoj brat, tvoja
sestra. Ti pa si v tistem trenutku kakor Oče, ki nikoli ne dopusti, da bi pticam neba
zmanjkala hrana. S koliko ljubezni daje Oče! Pa mi premoremo vsaj nekaj take
ljubezni?
Izdaja Župnija Vipava, http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

