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molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca
po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce upodabljali po
Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki morda ne bodo
imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali pridobiti
prostorček v nebesih.
Po: E. Mozetič
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DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA

E

vangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja
nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po
človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim premoženjem. Da pa bi pravilno
razumeli smisel te Jezusove prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16.
poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do imetja, do bogastva,
na neki način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj
nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih
dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev
evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje
vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi
v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno
iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše
duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči,
da bi same sebe rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili
“otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se
načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, vendar pa je logika,
kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti,
podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti
prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče
ne more pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč
z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto, kar
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25. NEDELJA MED LETOM – nedelja svetniških kandidatov
7.00 † Anton Božič, Vojkova
8.30 Slap: †† Angel in Lucjan, Slap
10.00 GRADIŠČE: za vse žive in pokojne župljane
Januarij, škof in mučenec
19.00 † Neža Korošec, Bevkova
19.00 Gradišče: †† Jože in Terezija Šček, Gradišče
Andrej, Kim in drugi korejski mučenci, obvezni god
19.00 † Marija Cizera, Pod gradom
19.00 Slap: ††† Starše Močnik, Slap
Matej, apostol, evangelist, praznik
7.00 v zahvalo Mariji Pomočnici, Zemono
† Danilo Dorbež, po namenu Lavrenčič Damjana
Mavricij, mučenec
19.00 † Janko Bratuž, Vojkova
Pater Pij, redovnik, spovednik
19.00 †† Marija in Alojz Černigoj, Beblerjeva
† Franc Pivk, Kosovelova
Anton Marija Slomšek, škof, narodni buditelj, obvezni god
19.00 † Dejan Koren, Bevkova
††† Ivan, Marija in Milan Cunta, Ob Beli
26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA
7.00 v čast Sveti Družini za srečen zakon (Anja), Kociančičeva
8.30 Slap: † Silva Curk, obletna, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane



OZNANILA



 Danes ob 10h je maša na Gradišču. Čeprav je bila po tradiciji včasih šagra v maju, je liturgično

pravilno, da slovesno praznujemo tudi praznik povišanja sv. Križa. Če bo le vreme dopuščalo,
bo maša pred cerkvijo. To uro maše v župnijski cerkvi ne bo.
 Uradne ure so ta teden po rednem urniku od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 V tem tednu je spoved za veroučence, v skladu s tem kakor so vas o tem obvestili vaši
katehetje. Spoved je v času rednega verouka.
V ponedeljek pripravljajo sodelovanje pri maši veroučenci 7. razreda.
 V ponedeljek po maši je srečanje katehetov za pripravo katehetske nedelje.

 Srečanje za starše birmancev je v torek, 20. septembra po maši (ob 19.30). Ker je birma










blizu, priporočam, da se udeležite srečanja v čim večjem številu. Seveda pa moramo
poskrbeti za zdravje in varovanje pred okužbami.
Dogovarjamo se za nekatere spremembe pri urniku verouka, vendar ker še ni stekel cel krog
pogovorov v procesu zamenjav, je ta teden verouk še vedno po oznanjenem urniku za vse
skupine.
Srečanje za mlade, ki so že bili pri birmi, bo v petek po večerni maši v župnišču (ob 19.30).
Lahko se pridruži tudi 9. razred. To je prvo srečanje v letošnjem letu in se bomo pogovorili
o delu in srečanjih v tem letu. Z nami bo tudi g. Gabriel, ki bo duhovni asistent mladinske
skupine.
Prihodnjo nedeljo je za našo župnijo katehetska nedelja. Sodelovanje pri maši bodo
pripravili veroučenci po razredih, kot se bomo dogovorili na sestanku v ponedeljek.
Zaželeno je, da pridejo otroci v čim večjem številu in na enak način prihajajo tudi naprej.
Lahko bodo sedeli v prvih klopeh. Kdor čuti, da je to skrb za zdravje, je priporočeno, da
nosi masko.
V cerkvi je na mizi za tisk na razpolago Vincencijev koledar, ki ga pripravlja družba
Vincencijevih prostovoljcev, da s prispevki za koledar zbira sredstva za pomoč ogroženim
družinam. Že prejšnja leta smo podprli ta projekt, storimo to tudi letos.
Prejšnja leta smo podprli skupino mladih, ki so preko gibanja Pota obiskali misijonarje po
svetu in en mesec pomagali na enem od slovenskih misijonov. V času epidemije je ta
dejavnost ovirana, misionarji pa imajo še vedno potrebo, da jim pomagamo. Tako so se
mladi, ki so se nekdaj udeležili pomoči misijonarjev odločili, da bodo pomagali vsaj na ta
način, da bodo zbirali sredstva za misijon, ki so ga nekoč obiskali. Tako bo prihodnjo
nedeljo prišla k nam Mihaela Lozar, ki je bila pred 5 leti prostovoljka preko programa
POTA in je ohranila nekaj stikov z domačini, tudi z duhovnikom Alizafyjem Prudencem.
Nedavno jo je prosil za pomoč. V njegovem misijonu se trenutno soočajo s pomanjkanjem.
Potrebovali bi nekaj dodatnih sredstev za začetek pastoralnega dela in drugih dejavnosti v
misijonu. Otroci imajo tudi težave dobiti pripomočke za šolo, mnogo družin se obrača na
župnijo s prošnjo za pomoč. Kdor bi želel kaj darovati v ta namen, bo lahko svoj prispevek
oddal gospodični Mihaeli, ki bo poskrbela, da bodo sredstva prišla v prave roke.
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ob 19.00 Urban Jež, Jan Zorn
ob 19.00 Frančišek Krečič, Ambrož Tratnik
ob 7.00 Jan Zorn, Urban Jež
ob 19.00 Luka Rodman, Oskar Tratnik
ob 19.00 Blaž Makovec, Jože Krečič
ob 19.00 Nik Poljšak, Anže Tomažič
ob 7.00 Jože in Frančišek Krečič, Jan Zorn, Luka Rodman
ob 10.00 Ambrož Tratnik, Anže Tomažič, Nace Rehar, Izak Rehar
Slap :

Marija in Julija Batagelj, Špela Ambrožič, Nina Potrata

 Bralci beril: Vipava: 19.9. Zvonka Starc ob 19.00

25.9. Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
sodelujejo veroučenci in katehisti ob 10.00
Slap: 25.9. Rok Vidrih, Andreja Nagode
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, Trg Pavla Rušta,
Ul. Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica
Slap: hišne št.: 75K 93 84T
 Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: Družina Bago Gregorčičeva 8
Slap: hišna št. 2a

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. (Lk 16,8)
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zato, ker ji uspe prodajati mahne in umišljene raje.
Pač pa zato, ker to počne z veliko pretkanostjo in izredno spretnostjo.
Oboje bi morali uporabiti mi za oznanjevanje tvojega raja.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zato, ker si zna izmišljati zavajajoče potrebe, ki jih sploh ni.
Pač pa zato, ker za to početje namenja denar,
uporablja možgane, domišljijo in umetniške sposobnosti.
To, kar bi morali uporabiti mi,
da bi odgovorili na resnične potrebe in pereča vprašanja moških in žensk.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zaradi tega, kar govori, pač pa zato, kako govori.
Gospod, naše oznanjevanje je prevečkrat oguljeno, ponavljajoče in malomarno.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Zaradi njene iznajdljivosti.Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za tebe!
Po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj

Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi že tradicionalno posvečena našim svetniškim
kandidatom.
Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s katerimi so mnogi naredili velike stvari. Tudi
za nas velja, da nas k velikim stvarem vodi »mala pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa.
Na tej poti pa so nam lahko zgled in priprošnjiki naši nekdanji in sedanji sopotniki, ki so svoje
korake že usmerili v nebeško kraljestvo.
Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto vabi, da bi te kandidate bolj spoznali, se jim
priporočali in molili, da bi nam bi bili čimprej postavljeni za svetilnike na življenjski poti.
Njihov zgled nas vabi, da dvignemo pogled od minljivih zemeljskih stvari k Bogu.
In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res posebne: najprej njihova globoka in neomajna
vera, potem njihovo trdno upanje, ob njima pa goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v
ljubezni do soljudi.
Povzeto po: T. Mohar
Izdaja Župnija Vipava, http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

