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KAKO NAJTI MESIJA 
 

reteklo nedeljo nas je Božja beseda popeljala v staro zavezo, kjer Bog po preroku 
Izaiju naroča: »Tolažite, tolažite moje ljudstvo. Govorite Jeruzalemu na srce in mu 

kličite, da je dokončana njegova tlaka, da je poravnana njegova krivda. Razodelo se bo 
Gospodovo veličastvo in vse človeštvo ga bo videlo.« 
Na to drugo adventno nedeljo pa je prav, da pogledamo v svoje srce, če smo te besede 
vzeli s seboj za popotnico skozi ta adventni čas, ko resnično pričakujemo Gospoda. 
Danes smo prisluhnili začetku Markovega evangelija o Jezusu Kristusu, Božjem Sinu, 
Mesiju, Maziljencu. On, ki je navdihnil velike umetnike za ustvarjanje čudovitih del o 
njem, ne neha navdihovati novih umetnin v življenju vsakega človeka. Vabi ljudi za 
seboj, saj je on sam tista »lepota, večno davna in večno nova« (sv. Avguštin) in vsa 
zemeljska lepota je samo njen bledi odblesk, »sled sence zarje onstranske glorije,« kot 
pravi naš Prešeren. 
»Našli smo Mesija,« je vzkliknil apostol Andrej. Najti Mesija, Kristusa, Božjega Sina, in 
verovati vanj – ali pa ga odkloniti in zgrešiti – ob tem se ni določala le usoda judovskega 
naroda, ob tem se v globini odloča usoda vsakega človeka. 
In kako najti Mesija? Naj nam za danes zadostuje en sam napotek. Daje nam ga Janez 

Krstnik, zadnji prerok stare zaveze, ki že stoji na pragu nove 
zaveze in je mnogim pokazal pot do Kristusa. O sebi pa je 
rekel: »On, Mesija, ki pride, je močnejši in večji od mene in jaz 
nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen 
njegovega obuvala.« Brez te iskrene ponižnosti, ki jo želi tudi 
od nas, Mesija nikakor ni mogoče najti. Še imamo čas, da se s 
ponižnostjo pripravimo na njegov prihod … 
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rva vrstica Markovega evangelija se glasi: »Začetek evangelija (= veselega 
oznanila) Jezusa Kristusa, Božjega Sina.« To je obenem tudi njegov naslov. 

Celotni Markov evangelij želi prikazati, od kod prihaja veselo oznanilo in na čem 
temelji. Ljudje od tega veselega oznanila veliko pričakujemo. Nanj se pogosto 
sklicujemo, a še vedno se nam v zvezi z njim poraja ogromno dvomov. Pristna, 
ponižna vera, odprtost delovanju Svetega Duha in zaupanje v Jezusa, ki želi biti blizu 
vsem, nam lahko pomaga, da lažje spoznavamo njegov nauk – veselo oznanilo – ter 
ga širimo med ljudi.  
Kaj je vsebina veselega oznanila, na kakšen način se je Božje kraljestvo približalo in 
kako se dogaja spreobrnjenje, se kaže v Jezusovem delovanju. Evangelij – veselo 
oznanilo, spreobrnjenje in vera so med seboj trdno povezani, kajti veselo oznanilo 
lahko postane dejavno in v resnici začne razveseljevati samo v tolikšni meri, kolikor 
ga kdo posluša, vanj veruje in se po njem spreobrača. Veselo oznanilo je tako klic k 
spreobrnjenju in orientacijska točka spreobrnjenja obenem. Če se bomo odzvali 
povabilu, ki ga je širil že Janez Krstnik, ter se prepustili delovanju Svetega Duha po 
krstu, bo veselo oznanilo v nas v polnosti zaživelo.  

Klemens Stock 
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NED., 10.12. 2. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 † Pavel Rehar, Trg Pavla Rušta 5 
  8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave 
PON., 11.12.  Damaz I., papež 
  18.00 † Ivan Nabergoj, obletna, Na Produ 7 
   † Avgust Rehar, obletna, Vojana Reharja 12 
TOR., 12.12. Marja iz Guadalupe 
  17.00 Slap: † Branko Ukmar, osmina 
  18.00 Vipava: † Miroslav Semenič, Cesta 18. aprila 3 
   Gradišče:  † Drago Naglost, Gradišče 13 
SRE., 13.12. Lucija, devica in mučenka, obvezni god 
  7.00 ††† Jožefa, Ivan in Andrej Petkovšek, Ivana Ščeka 5 

ČET., 14.12. Janez od Križa, obvezni god 
  18.00 † Zorka Poljšak, sodelavke 
   † Albin Doles, Tabor 14 
PET., 15.12. Pavel, puščavnik 
  18.00 † Ivana Andlovic, Vojkova 16 
SOB., 16.12. Adela, kraljica, božična devetdnevnica 
  18.00 † Ivan Poniž, obletna, Milana Bajca 11 
NED., 17.12. 3. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 † Ivan Cunta, prijatelji 
  8.30 Slap: Za vse žive in pokojne župljane Slapa 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane Vipave 

P



֠ Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 
- † Miroslav Semenič, po namenu Orehovica 24 - V zahvalo, Gradišče 
- † Miroslav Semenič, po namenu Orehovica 24 - Po namenu, Lože 18d 
- †† Anica, Štefan in ††† Furlan, Glavni trg  - Po namenu, Lože 18d 
- † Danica Trošt, po namenu Podbreg 18, Podnanos 
- † Danica Trošt, po namenu Podbreg 18, Podnanos 
- † Felicita Šinigoj, Cankarjeva 3 
- Za Božji blagoslov, Gradišče 22a 
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֠ Popoldne ob 1430 je krst Luce Stegič in Alda Keteja. Spremljajmo krščenca in njuni 
družini s svojimi molitvami. Molitev rožnega venca je pol ure prej. 

֠ Dejavnosti in verouk v tem tednu so po rednem urniku. Če bo zaradi zdravstvenih 
težav kakšna stvar odpadla, bo sporočeno ali napisano na vratih župnijskega doma. 

֠ V ŠG bo v četrtek ob 20. uri predavanje Alenke Rebula Družina, prostor odnosov 
in ljubezni. 

֠ Uradne ure so v ponedeljek popoldne od 16h do maše in v četrtek od 9h do 12h. 
֠ V soboto ob 16h je v župnijskem domu srečanje birmancev po animatorskih skupinah. 
֠ V soboto začne božična devetdnevnica. Razen v soboto, ko je po maši, je 

devetdnevnica med mašo. Ob nedeljah je to med jutranjo mašo ob 7h.  
֠ V soboto ste vabljeni, da med mašo prisluhnete moškemu pevskemu zboru Baško 

jezero s Koroške. V nedeljo pa bo med mašo ob 10h pel mladinski mešani zbor iz 
župnije Tržič. 

֠ Prihodnjo nedeljo je, kot je pri nas vedno pred božičnimi prazniki, maša za starejše, 
bolne in invalide iz Vipave. Maša bo tokrat v kapeli škofijske gimnazije v Vipavi 
ob 15. uri. Dostop do kapele je možen z dvigalom, zato boste z lahkoto prišli tudi 
tisti na vozičkih. Eno uro pred mašo, se pravi od 14h dalje, bo priložnost za spoved. 

֠ Tudi letos ste povabljeni, da po vipavskih ulicah in izložbenih oknih postavite 
jaslice. Odziv prejšnja leta je bil lep in tudi veliko ljudi je prišlo v Vipavo na ogled. 
Naj bo to spodbuda, da se letos še bolj potrudimo. Da bomo pravočasno izdelali 
tudi vodič za ogled jaslic, svoje jaslice prijavite Petru Skapinu ali pa v župnišče. 

֠ Če vas med 9. decembrom in 4. februarjem zanese pot v Logatec, se ustavite v 
domu Marije in Marte in si oglejte likovno razstavo naše Aline Asberge Nabergoj. 
 

֠ Za božično okrasitev cerkve, ko se nabavi cvetje in dve smreki, prosimo dobre ljudi 
za pomoč, pri kritju teh stroškov. Svoj prispevek boste lahko oddali v škatlo na 
mizi za tisk, lahko ga oddate v župnišču ali skupini krasilk, ki so na vrsti. Boglonaj! 

֠ Ker ni vsakodnevne maše, ste posebej vabljeni k adventni molitvi in božični 
devetdnevnici, ADVENTNO MOLITEV v cerkvi začnemo v ponedeljek, 11.dec. 
Molitev bo vsak dan ob 18 uri, razen v torek ko bo sv. maša ob 17. uri. V soboto, 
16. dec. začnemo z DEVETDNEVNICO. Posebej vabimo pevce za pevsko 
spremljavo pri molitvah, zlasti pri devetdnevnici. 

֠ POPOLDAN NA SLAPU v soboto, 16.dec. od 16 ure do 17.30 organizira v šoli 
božično delavnico za vse otroke. Spoznali bomo, kako lahko iz starih novoletnih 
bunk, naredimo čisto nove in jih tako ponovno uporabimo za okrasitev božičnega 
drevca. Vsak otrok naj prinese na delavnico kakšno bolj visoko škatlo ali škatlo od 
čevljev, v katerih bo svoje bunke nesel lahko domov. Bunke dobijo v delavnici. Nato 
bomo šli v cerkev k devetdnevnici, ki jo bodo brali mladi animatorji. VSI lepo vabljeni! 

֠ ADVENTNA SPOVED NA SLAPU bo prihodnjo nedeljo od 16h do 18h. Dobrodošli 
pa ste tudi, ko bo spoved v Logu (20. 12.)  in v Vipavi (23.12.). Bo še oznanjeno. 

֠ Strežniki: 

֠  Bralci beril: 16.12. Patrik Vidic    
  17.12. Danilo Guštin, Nadja Koradin ob 7.00; 
              Zvonka Starc, Barbara Tomažič ob 10.00  

     Slap: Orjana Curk, Matej Petrič 
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Na Produ, Zemono, Log ;  

  Slap: hišne številke  48, 52 in 54 
Čiščenje cerkvene hiše: Silvana Pavzin, Martina Petrovič; Slap: 6. razred 
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Hvala ti, Gospod,  
da si potrpežljiv  
in čakaš na naše spreobrnjenje;  

hvala ti za vse naše angele varuhe,  
ki nas usmerjajo na tvojo pot,  
pa tudi za vse smerokaze,  
ki vodijo v večno življenje. 
Ti, ki nas krščuješ  
z vodo in Svetim Duhom,  
bodi z nami milostljiv; 
naj se vselej zgodi tvoja volja 
Amen. 
Uvodi pri ned. in prazničnih sv. mašah – leto B 

  

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

PON: ob 18.00 Benjamin Kariž, Filip Skapin 
TOR: ob 18.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič; Gr.:  Jaka Leban, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete 
ČET: ob 18.00 Luka Rodman, Marko Koren  
PET: ob 18.00 Kristijan Boben, Jan Poljšak 
SOB: ob 18.00 Filip Skapin, Jan Zorn 
NED: ob   7.00 Matic Gregorič, Matej Kete, Kristijan Boben, Simon Kete 
 ob 10.00 Marko Koren, Sebastjan Jermol, Rudi Fajdiga, Benjamin 

Kariž, Marijan Kariž, Amadej Kariž 
 ob 14.30 Anže Tomažič, Matic Tomažič 


