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BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD

E

Bodi pripravljen v tem trenutku,
živi zdaj,
odsevaj bogastvo ljubezni
Ljudje so včasih sposobni izkusiti življenje le tako, da
doživijo kolikor je mogoče raznolikih stvari, če gredo
na primer na daljna potovanja ali pa na dopustu počnejo
nenavadne stvari. Morda gredo zaradi tega na dopust k
animiranim dogodkom, da bi drugim dopustili, da
animirajo njihovo življenje, da jih vznemirijo, da bi
začutili življenje. Toda to je zgolj površina življenja. S
tem vstopajo v občutek življenja, ki bo najverjetneje že
v naslednjem trenutku minil in zapustil plehek priokus.
Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben živeti v
danem trenutku. Je povsem pri sebi. Je povsem pri
svojih čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, duha vonjave gozda, posluša šumenje
vetra in petje ptic. Gleda lepote dreves, vidi, kako sonce prodira skozi liste dreves
in kako se vse potaplja v čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, da ga
obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj
postane veliko in pomembno. Ne motijo ga druge misli.
Če sreča človeka, se povsem posveti temu srečanju, in zato bo obdarjen s tem, kar
drugi človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki živi z vsemi svojimi čuti, ni
treba priganjati k življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje bogastvo srca
podeljeno z drugim.
Naj nas Jezus najde pripravljene v vsakem trenutku.

vangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom.
To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga
pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja.
Kristjan je torej tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko željo, srečati se s svojim
Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi,
je povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše
srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje! Željo
iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje
ravno z Njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno, odprto
zgolj za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Jezusom ... In kje je
tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate najpomembnejša, najbolj
dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači srce? Ali lahko rečemo, da je to
Božja ljubezen, ki je hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda in za druge?
Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da imam delo, družino in zame je
najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom ...« Seveda je to res;
pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista moč, ki drži
skupaj to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo seje Bog. Gre torej
za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim
vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in majhnimi
preizkušnjami našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju
naprej z ljubeznijo, in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to
je resničen in neprecenljiv zaklad.

užitke. Pozablja na Boga. Obstajata dve drži, ki zaznamujeta
krščansko ravnanje z dobrinami tega sveta: po eni strani
razdeljevanje dobrin, po drugi strani pa brezskrbnost in notranja
svoboda v ravnanju z lastnino. Kdor neprestano skrbi za to, ali
ima dovolj za jesti ali obleči, ta daje preveliko moč zunanjim
stvarem. Namesto da skrbi zase, naj človek zaupa v Boga. Bog
skrbi za njega. Kristjanu naj gre za Božje kraljestvo, za to, da Bog vlada v njem, da biva
v njegovi duši. Bog je resnični zaklad. Samo če naše srce počiva v Bogu, bo prosto
zemeljskih skrbi. Samo če ima človek temelje v Bogu, se lahko odreče svoji lastnini in da
svoje darove ubogim.

Po: E. Mozetič

Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

lovek lahko naredi bogastvo za malika. Bogastvo zavaja k

Člakomnosti in častihlepju. Bogataš živi za zemeljske skrbi in

SVETE MAŠE
NED., 7.8.

PON., 8.8.

TOR., 9.8.

SRE., 10.8.
ČET., 11.8.

PET., 12.8.

SOB., 13.8.

NED., 14.8.

19. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Mija Kostanjevic, po namenu
8.30 Slap: † Janez Curk, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Dominik, ustanovitelj dominikancev
19.30 † Jožefa Šček, obletna, Milana Bajca
19.30 Gradišče: ††† Šček, Gradišče
Terezija Benedikta, mučenka, praznik
19.30 † Efka Iljič, osmina
19.30 Slap: † Tončka Durn, Slap
Lovrenc, diakon, mučenec, praznik
7.00 † Jožica Pregelj, obletna, Pod gradom
Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica
19.30 † Magda Jež, Kosovelova
† Ivan Koren, p.n. sestre iz Trsta
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
19.30 † Danilo Dorbež, Bevkova
††† Božič, Beblerjeva
Poncij in Hipolit, papež in duhovnik, mučenca
19.30 † Danijel Božič
††† Črnigoj in Bajc, Gradišče
20. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Vinko Premrl, obletna, Milana Bajca
8.30 Slap: za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov
10.00 za vse žive in pokojne župljane
LOG: † Franc Pivk, Janez Zupet in drugi vipavski
19.30
duhovniki

OZNANILA
 Z današnjim dnem dr. Gabriel Kavčič nastopa službo župnijskega vikarja v Vipavi.

Vikar je dejansko pravilen izraz za službo, za katero je bil do nedavnega v uporabi
izraz kaplan. Vendar g. Gabriel ne bo običajen kaplan, oziroma, po novem vikar,
ampak bo poleg tega opravljal še službo profesorja predmeta vera in kultura na
Škofijski gimnaziji Vipava in predavatelja moralne teologije na Teološki fakulteti v
Ljubljani. Vsekakor bomo veseli pomoči, ki jo bo lahko nudil naši župniji in ga
prisrčno sprejemamo.
 Danes popoldne je ob 15.30 krst Eme Marc. Vključimo krščenko in njeno družino v
svoje molitve.

 Uradne ure so ta teden po rednem urniku od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 Prihodnjo nedeljo je ob 19.30 v Logu maša na predvečer praznika Marijinega

vnebovzetja. Vabljeni ste, da poleg dopoldanskih nedeljskih maš pridete tudi k tej
praznični maši. Če bo vreme dopuščalo, bomo imeli po maši procesijo z Marijinim
kipom. Zato prosim dplirnike, da se organizirajo za nošenje kipa, pevce pa za pomoč
pri petju litanij.
 15. avgusta bo nekdanji g.župnik Franc Kralj, praznoval 70. letnico mašniškega
posvečenja in duhovništva, pomeni, da praznuje železno mašo. Ob tem veselem
dogodku, bo skupina predstavnikov celotnega oltarnega občestva Slap, osebno
izročila naša voščila, povabilo na zunanjo slovesnost v oktobru in mu izročila košaro
domačih dobrot in ročno izdelano cvetje. Svoje darove za košaro lahko oddate v torek
in v nedeljo, pred mašo ali takoj po maši. V košari zbiramo: šampanjec, vino, sir,
suho mesnino, med, marmelado, sadni sok in kompot ter domač kruh in pecivo.
 V torek, ste lepo vabljeni k sv. maši, pri kateri se bomo zahvalili g. župniku Ivanu
Furlanu za njegovo večletno pastirsko delo na Slapu.
 V nedeljo, ste spet lepo vabljeni k sv. maši, pri kateri se bo oltarnemu občestvu Slap
predstavil dr. Gabriel Kavčič, novi vikar v Župniji Vipava.
 Bralci beril: Vipava: 8.8. Marija Puc ob 19.30
14.8. Lejla Irgl, Klemen Kete ob 7.00;
Tatjana Batagelju, Elvira Jež ob 10.00;
Hilarija in Peter Kete – Log ob 19.30
15.8. Aleš Pračk, Lucija Nabergoj – Log ob 10.00 ;
Elza in Vladimir Anžel ob 19.30
Slap: 14.8. Andrej Malik, Julija Batagelj
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Na Produ, Zemono, Log
Slap: hišne številke 23, 52
 Strežniki: Vipava:
PON: ob 19.30 Urban Jež, Jan Zorn
TOR: ob 19.30 Frančišek Krečič, Ambrož Tratnik
SRE: ob 7.00 Jan Zorn, Urban Jež
ČET: ob 19.30 Luka Rodman, Oskar Tratnik
PET: ob 19.30 Blaž Makovec, Jože Krečič
SOB: ob 19.30 Nik Poljšak, Anže Tomažič
NED: ob 7.00 Jože Krečič, Frančišek Krečič, Jan Zorn, Luka Rodman
ob 10.00 Ambrož Tratnik, Anže Tomažič, Nace Rehar, Izak Rehar
ob 19.30 LOG: VSI
Slap: Neža Nagode, Izak in Ivana Margon, Ela Petrič
Izdaja Župnija Vipava,
http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

