ZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

LETO 2018
Št. 1
7. 1. 2018 – JEZUSOV KRST

IZVIRI IN MOSTOVI
novemu župnijskemu listu na pot
S 1. januarjem 2018 sta župniji Vipava in Slap združeni v eno, razširjeno župnijo.
Pravno to pomeni, da se tudi za župnijo Slap vse upravne stvari vodijo iz Vipave in
je Slap del te župnije. Pastoralno pa bodo stvari več ali manj tekle tako, kot smo bili
vajeni zadnji mesec. Potrudil se bom, da bo na Slapu maša vsaj enkrat med tednom
in če bo le mogoče tudi vsako nedeljo. Prav tako bodo na Slapu vsi krsti, pogrebi in
poroke. Ostale dejavnosti bodo odvisne od vaše pripravljenosti za sodelovanje. Bolj
kot se boste potrudili, več stvari se bo ohranilo. Hkrati pa sta obe dosedanji župniji,
ki sta sedaj združeni v eno razširjeno župnijo, povabljeni k čim tesnejšemu
sodelovanju, da združimo moči in naredimo čim več za dobro vseh. So stvari, ki lepo
tečejo na Slapu in so Vipavci povabljeni, da se vključijo in sodelujejo in obratno.
Več kot bo sodelovanja, bolj uspešno bomo gradili Božje kraljestvo.
Prav namenom, da bi podčrtali povabilo k sodelovanju, smo spremenili tudi ime
župnijskega glasila. Čeprav sem se s spremembo imena ukvarjal že prej, je sklep o
spremembi dozorel prav z združitvijo župnij. Naj tudi ime glasila pove, da hočemo
graditi mostove in piti iz skupnega izvira.
Izviri so lastni tako Vipavi kot Slapu. Izvir čiste vode je vir življenja. Tudi verske
resnice, ki jih oznanjamo in pričujemo, so vir življenja. Župnijsko glasilo naj bo
nosilec teh resnic, ki prinašajo življenje. Prav tako so mostovi lastni Vipavi in Slapu.
Smo že kdaj prešteli koliko je v Vipavi mostov? Pa kako so nekateri lepi in imenitni!
Vsem v ponos je Slapenski most na stari poti proti Slapu in ob njem nov pregleden in
varen. Vsi ti mostovi so nam v spodbudo, da gradimo mostove tudi med našimi srci,
med družinami, med soseskami in tudi duhovni most občestva med Vipavo in
Slapom. To je naše krščansko poslanstvo. Eden od izrazov za papeža je tudi

»pontifex maximus«, kar pomeni najvišji graditelj mostov. Bodimo tudi mi graditelji
mostov, kjerkoli je to potrebno in mogoče. Naj nam pri tem pomaga tudi naš
župnijski list.
KDAJ BO IMEL OČE TUDI NAD NAMI VESELJE?
V današnjem evangeliju je omenjen dvojni krst.
Prvega je delil Janez. Sam pravi o njem: Jaz vas krščujem z
vodo. Čeprav je bil »vodén«, je imel svojo vrednost. V tistih, ki
so ga prejemali, je deloval toliko, kolikor so imeli vere in
spokornega duha. Temu Janezovemu krstu so danes podobni
krsti otrok tistih staršev, ki živijo le še neko obrobno
krščanstvo. Duhovniki jim ustrežejo, ker ne želijo ugasiti
tlečega stenja in zlomiti nalomljenega trsa. Izkustvo pa nas uči,
da v večini primerov po takem »vodenem« krstu stenj nič bolj
ne zagori in trs ostane še naprej nalomljen.
Drugi krst, ki ga omenja evangelij, je krst s Svetim Duhom. Janez napoveduje, da bo
z njim krščeval »tisti, ki pride za njim«.
Smemo reči, da smo s tem krščeni mi, ki so nas starši krščansko vzgojili, mi pa smo,
ko smo odrasli, dopustili, da ta krst v nas deluje. Sprejeli smo vero v Boga, ker smo
spoznali, da nas ta vera in ta krst očiščuje, osrečuje in osvobaja.
Ali moremo reči, da so svobodni tisti kristjani in župljani, ki so sicer krščeni, morda
celo pri istem kamnu, pa so med seboj sprti? Ali sta svobodna mož in žena, krščena
in cerkveno poročena, če živita v stalnem prepiru? Toliko smo župniki in kaplani
svobodni, kolikor se znamo in hočemo pogovarjati o skupnem in složnem delu v
župniji in dekaniji. O svobodi v naši slovenski Cerkvi moremo toliko govoriti,
kolikor smo kristjani sposobni sesti za isto mizo in skupno urejati zadeve naše
krajevne Cerkve. To ne pomeni, da bi morali vsi enako misliti, saj smo prejeli
različne darove. Pomeni pa, da smo dolžni vztrajno iskati in končno najti skupni
jezik, saj smo rojeni iz istega krsta in obdarovani od istega Duha. Temu se reče
»teologija osvoboditve«. Le če jo bomo uresničevali, bo imel Oče nad nami veselje.
Po: F. Cerar

Dobri Jezus,
popolnoma se ti darujem.
Zaupam ti vse svoje želje in upe,
hkrati pa tudi
svoje skrbi in trpljenje.
Izpolni vse načrte,
ki jih imaš z menoj.
stopam po pravih poteh.

In hvala za vse darove,
prejete pri svetem krstu.
Naj z njimi skrbno ravnam
ter z njimi služim tebi in ljudem.
Izlivaj name svojo milost in
daj, da ob pomoči Svetega Duha,
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih
mašah – leto B

SVETE MAŠE
NED., 7.1.

PON., 8.1.

TOR., 9.1.

SRE., 10.1.

ČET., 11.1.
PET., 12.1.
SOB., 13.1.
NED., 14.1.

JEZUSOV KRST
7.00 †† Rafko in Stanko Premrl, duhovnika, Milana Bajca 10
8.30 Slap: za zdravje g. Franca Kralja
10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave
Severin Noriški, opat
18.00 †† Alojzija in Marija Naglost, Gradišče 13
† Hedvika Doles, Tabor 14
Hadrijan, opat
17.00 Slap: † Branko Ukmar, 30. dan
18.00 Vipava: † Marija Rehar, osmina
Gradišče: † Marija Božič, Gradišče 33
Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj
7.00 † Jose Gonzales, Pod gradom 5
17.00 Slap: † Marija Furlan, osmina
Pavlin Oglejski, škof, obvezni god
18.00 † Felicita Jež, po namenu Leban
Tatjana (Tanja), mučenka
18.00 † Ana Nadlišek, Pod gradom 7
Hilarij (Radovan) škof
18.00 † Friderik Furlan, Vinarska 3
2. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Anton in Ida Kariž, Kosovelova 26
8.30 Slap: ††† Likar, Slap 15
10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave

OZNANILA
֠ Popoldne ni molitve rožnega venca in litanij, pač pa ste ob 16. uri povabljeni na
božični koncert, ki ga pripravljajo naši pevci. Nastopili bodo: mlajši in starejši
otroški zbor, dekliški zbor Segno, mešani pevski zbor z Gradišča, moški zbor Sv.
Štefan, mešani župnijski zbor. Vsak zbor nam bo zapel dve pesmi, na koncu pa
bodo zapeli še vsi zbori združeno dve pesmi. Prepričan sem, da bo to en prisrčen in
lep popoldan, zato vam priporočam, da se koncerta udeležite. Ob prihodu ali pa ob
odhodu boste lahko darovali prostovoljne prispevke za gradnjo župnišča.
Po koncertu so pevci vabljeni v župnijski dom, da božično koncertno vzdušje
nadaljujemo v prijetnem druženju.
֠ V tem tednu je verouk in vsa župnijska srečanja spet po rednem urniku.
֠ Uradne ure so v torek od 9h do 12h. Če mora kdo kaj nujnega urediti in ne utegne v
tem času, naj pokliče na 041/713-879, da se dogovorimo za termin.
֠ Maše na Slapu so ta teden v torek in sredo ob 17h in nedeljo ob 8.30.

֠ V soboto je v Vipavi pobožnost prve sobote, ker je minuli teden odpadla. Uro pred
mašo je spovedovanje, po maši so litanije in blagoslov z Najsvetejšim.
֠ V soboto ob 10h je v Vipavi srečanje kolednikov. Še ni znano, ali se bo začelo v
gimnaziji ali v dijaškem domu. Ko bo prišlo obvestilo, ga bomo posredovali naprej, da
se boste srečanja lahko udeležili. Vabljeni vsi, ki ste sodelovali pri trikraljevski akciji.
֠ Na Slapu organizira skupina Zimske vejice interaktivno delavnico, skozi katero
bomo spoznali biotsko raznovrstnost na Slapu, ki se je večinoma ne zavedamo.
Delavnica bo organizirana v nedeljo, 14. 1. 2018, takoj po nedeljski sveti maši v
stari šoli. Več informacij o projektu je na www.zimskevejice.si ali na 040 372 813.
Tadej Kobal s Slapa, Katarina in Kristina Novak s Ceste ter Urška Kompara iz
Ajdovščine bomo namreč v nedeljo, 14. januarja 2018, organizirali delavnico, kjer
bomo s pomočjo tabličnih računalnikov določili vrste dreves, ki rastejo v domačem
okolju. Delavnica bo v primeru slabega vremena potekala v stari šoli. V primeru
lepega vremena pa bomo tablične računalnike odnesli s seboj na sprehod po Slapu
in na terenu določili vrste dreves, ki rastejo pri nas. Prisrčno vabljeni.
֠ Čim prej poravnajte naročnino za verski tisk. Celoletna naročnina preko župnije je
za Družino 101,40 € za Ognjišče 32,00 € in za komplet Mohorjevih knjig in
koledarja 65,00 €. Naročnino poravnajte v Vipavi gospodu Oskarju v zakristiji na
Slapu pa gospe Pepci v župnišču.
֠ Strežniki:
PON: ob 18.00
TOR: ob 18.00
SRE: ob 7.00
ČET: ob 18.00
PET: ob 18.00
SOB: ob 18.00
NED: ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30

Benjamin Kariž, Filip Skapin
Matic Tomažič, Anže Tomažič; Gr.: Jaka Leban, Jan Poljšak
Matej Kete, Simon Kete
Luka Rodman, Marko Koren
Kristijan Boben, Jan Poljšak
Filip Skapin, Jan Zorn
Matic Gregorič, Matej Kete, Kristijan Boben, Simon Kete
Marko Koren, Sebastjan Jermol, Rudi Fajdiga, Benjamin
Kariž, Marijan Kariž, Amadej Kariž
Anže Tomažič, Matic Tomažič

֠ Bralci beril: 13.1. Aurora Poljšak
14.1. Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 10.00
Slap: Manca Štekar, David Malik
֠ Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Na Hribu, Trg Pavla Rušta, Ul. ¸
Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova Ulica ;
Slap: hišne številke 75, 75a
֠ Čiščenje cerkvene hiše: Mateja Koren, Katarina Lampe

Čiščenje učilnice na Slapu: 5.razred
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

