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SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE 

 
bhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas priložnost, da poglobimo naš odnos do 
njega. Letos se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj prepoznavnih kreposti, tj. ob 

veri, ki je luč na poti našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere. 
Vera je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega 
življenja in poslanstva. 

Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil 
že v domači družini. Vedno je bil staršem 
hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga 
posredovali. Prav zaradi tega je kot duhovnik in 
škof toliko besed namenil staršem in njihovi 
nalogi, in jih spodbujal, da skupaj z drugimi 
človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi 
krepost vere. 
Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in 

teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za 
življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje 
talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v 
neštete krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem 
pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton 
Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot 
vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da 
»je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.  
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot prvo 
med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodnosti, kot dar in kot 

O

priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne 
pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči vere 
postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k veri. 
To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako vedno pot, 
povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem. 

   Po: E. Mozetič 

    SVETE MAŠE     
 

NED., 25.9. 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 
PON., 26.9. Kozma in Damijan, mučenca 
  19.00 † Boža Šraml, obletna, Pod gradom  
  19.00 Gradišče: po lastnem namenu 
TOR., 27.9. Vincencij Pavelski, ustanovitelj Lazaristov, obvezni god 
  19.00 † Frančiška Rodman, obletna, Na hribu  
  19.00 Slap: † Dragica Malik, po namenu iz Planine 
SRE., 28.9. Venčeslav, mučenec 
  7.00 † Marjeta Prelc, Na hribu  
ČET., 29.9. Mihael, Rafael, Gabrijel, nadangeli, praznik 
  19.00 † Danilo Dorbež, po namenu Lavrenčič Ivanka 
PET., 30.9. Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj, zavetnik škofije, slovesni praznik 
  19.00 † Božidar Kalc, Na Produ  
SOB., 1.10. Terezija Deteta Jezusa, redovnica, cerkvena učiteljica, obvezni god 
  19.00 v čast in zahvalo angelu varuhu, Gradnikova  
NED., 2.10. 27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA 
  7.00 v čast angelom varuhom za mlade, Bevkova 
  8.30 Slap: † Franc Vidrih, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 

 
    OZNANILA     

 
 Danes ob 12h je na Nanosu pri sv. Hieronimu maša, ki jo pripravlja župnija Vipava. 

Mašo bo vodil g. Rafko Valenčič, somašujeva oba z vikarjem. Pri maši poje moški 
zbor, kdo od prisotnih Vipavcev pa naj se javi za branje berila. 

 Ob 11.30 je v vipavski cerkvi krst Kaje Hrovat. Vključimo krščenko in njeno družino v 
svoje molitve. 

 Uradne ure so ta teden po rednem urniku v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 Glede urnika verouka smo se dogovorili za dve spremembi. Birmanci (9. razred) imajo 

verouk v ponedeljek od 16h do 17h, 6. razred pa ima verouk v četrtek od 15h do 16h in 
sicer v prostorih obnovljenega župnišča. 



 V torek ob 19.30 je v župnijski dvorani sestanek ŽPS. Vabilo z dnevnim redom bodo 
člani dobili po elektronski pošti. 

 Prvi teden v oktobru bo po papeževi pobudi po vsem svetu potekal že 31. teden za 
življenje, ki bo letos imel geslo »Ne zavrzi življenja«. Papež nas svari pred kulturo 
'odmetavanja' tega, kar nam ne ustreza. V okviru tega tedna nas Gibanje za otroke in 
družine vabi, da se v soboto 1. oktobra udeležimo  pohoda za življenje, ki bo potekal po 
ljubljanskih ulicah. Pohod pomeni podporo in znamenje upanja vsem materam, ki so 
v težki situaciji nepričakovane nosečnosti. Začetek pohoda je ob 9.30 na 
Prešernovem trgu. V tednu za življenje, ki bo sledil (od 2. do 9. 10. 2022), vas vabimo 
v cerkev v Vipavo ali na Slap, k molitvi rožnega venca za nerojene otroke in matere, ki 
so v stiski zaradi nezaželene nosečnosti. 
V isti namen bo že danes v kapeli pri frančiškanih na Viču v Ljubljani, Tržaška 85 
celonočno bdenje, ki bo potekalo od 20.00  do jutri, do 5.00. Kdor želi, se lahko bdenja 
udeleži kadarkoli osebno na samem kraju, lahko pa posveti uro molitve v ta namen 
doma. 

 V isti kontekst spada tudi vabilo na protest  z naslovom: »Povejmo odločno, povejmo 
naglas!« Smo svobodni državljanke in državljani, ponosni mame in očetje! Radi imamo 
svoje otroke. Ni prav, da jih država izpostavlja nevarnostim LGTQIA+ posvojitev ter 
šolskemu programu, ki vključuje učenje spreminjanja spola in spolne usmerjenosti. 
Večkrat je bilo tudi v vipavski cerkvi jasno povedano, da je za krščansko življenje 
premalo imeti samo prekrižane roke in drdrati molitve.  V demokraciji imamo kristjani 
pravico in dolžnost povedati svoje mnenje. Zato za nekaj ur odložite vsakdanje 
obveznosti in skupaj s svojimi družinami, sorodniki in prijatelji naredite nekaj 
pomembnega – pridite na Veliki družinski shod za zaščito otrok in družin, 27.9., ob 
17.00, pred Državnim zborom, v Ljubljani. Res je pomembno! Gre zares. Sprejemajo 
se zakoni, ki bodo temeljito poslabšali podobo družine in mi smo dolžni povedati, da se 
s tem ne strinjamo, da so taki zakoni škodljivi za našo družbo in naš narod in da so proti 
Božji postavi. 

 V soboto začenjamo mesec rožnega venca. Vabim vas, da prihajate v tem mesecu k 
molitvi rožnega venca pol ure pred mašo v večjem številu in da namenite čas za to 
molitev tudi v vaših družinah. 

  Na Slapu so v soboto, 1. oktobra, ob 10.00 vabljeni vsi otroci  k okrasitvi cerkve in 
postavitvi rožnovenskega Marijinega oltarja. Naberite z vaših vrtov, ali prosite sosede, 
za lepo jesensko cvetje, zelenje, kakšno vejico, karkoli in z nabranim boste okrasili 
našo cerkev. S seboj prinesite tudi škarje. 

 Molitev rožnega venca začnemo na Slapu v nedeljo ob 8.00. Rožni venec bomo molili 
vsak dan v tednu ob 18.30, ob nedeljah pol ure pred sv. mašo, ob sobotah molimo 
doma. K molitvi ste vsi lepo vabljeni, zlasti pa otroci, saj boste pred oltarjem sestavljali 
velik rožni venec, vsak dan za lahko noč bo zgodba in zaključek,.. Prvih 9 dni bomo 
imeli devetdnevnico k Svetemu Duhu železnomašnika Franca Kralja. 

 
 Bralci beril: Vipava:  26.9.   Irena Šček ob 19.00 

                                   1.10.  Hana Kobal Jauh ob 19.00 

         2. 10.  Polona Puc, Klemen Kete  ob 7.00 
                    Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 10.00 

  Slap: 2.10.  Andrej Malik, Julija Batagelj 
 

 Skrb za urejenost cerkve:  
Vipava: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila,  
                 Kreljeva in Grabrijanova ul., Glavni trg;                                                                                      
 Slap:      hišne št.: 2b, 4d, 48 

 

 Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: družina Čehovin, Ob Beli 3;  
               Slap: hišna št.: 95a 

 Strežniki: Vipava: 

                            Slap:   Lara, Anja in Katarina Petrič, Beti Potrata 
 
 

 današnjem prvem berilu nastopa prerok Amos. Svari in opozarja, da naj se ljudje, ki 
živijo »tja v en dan«, ne zanašajo preveč na takšno stanje. Živeti v utvari ni nikdar 

pametno in človeku v korist. Posebno opozarja voditelje in odgovorne. Vsak narod ima 
svoje preroke. Pri nas je to gotovo Anton Martin Slomšek, ki je ljudstvo pripravljal na 
stvarni odnos do življenje in ga ni puščal v iluzijah. Tako je marsikaj premaknil v našem 
ljudstvu za stoletja naprej. Trudimo se vse to dobro, kar je za nas storil, ohranjati in razvijati 
naprej. 

Povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto C-4 

                
 

 
Izdaja Župnija Vipava,  http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879 

PON: ob 19.00 Jan Zorn, Anže Tomažič 
TOR: ob 19.00 Frančišek Krečič, Blaž Makovec 
SRE: ob   7.00 Nace Rehar, Luka Rodman 
ČET: ob 19.00 Luka Rodman, Ambrož Tratnik 
PET: ob 19.00 Blaž Makovec, Jože Krečič 
SOB: ob 19.00 Nik Poljšak, Urban Jež 
NED: ob   7.00 Jože in  Frančišek Krečič, Blaž Makovec, Luka Rodman 
 ob 10.00 Urban Jež, Ambrož Tratnik, Anže Tomažič. Izak Rehar 
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