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VESELA NOVICA 

 

reden evangelist Marko začne poročati o posameznih dogodkih Jezusovega 
javnega delovanja, poda neke vrste povzetek vsega njegovega delovanja z 

besedami: »Ko so Janeza zaprli, je šel Jezus v  Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij 

in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in 
verujte evangeliju!«  

Sporočilo, ki ga prinaša Jezus, je od vsega začetka označeno kot veselo Božje 
sporočilo: veselo oznanilo, ki prihaja od Boga in prinaša neko vest o Bogu. In 
najpomembnejši in najbolj vesel poudarek tega sporočila je: Božje kraljestvo se je 
približalo! Prišel je odločilni trenutek, v katerem se lahko po Božjem delovanju 
izpolnijo prerokbe, ki jih je Bog napovedal v preteklosti. Ta čas, ki je nastopil, pa je 

odločilen. In mi smo del njega.  
Gospodovo kraljestvo se je približalo. Bog je 
Gospod vedno in povsod. Toda njegovo 
kraljestvo je lahko zakrito ali skrito, ne vsiljuje 
se očitno, da ga ne bi bilo mogoče zanikati ali 
tajiti. Lahko je tako zelo skrito in ga tako 
nejasno doživljamo, da nastane vtis, da Bog in 
njegovo kraljestvo sploh ne obstajata. Ob tem se 
mu lahko izognemo. Priznati ga je mogoče 
samo v veri. Kaj pomeni, da se je Božje 
kraljestvo približalo, je mogoče spoznati iz 
Jezusovega delovanja. V njem se kaže, na 
kakšen način je Bog zagospodoval in kakšni so 

P

sadovi njegovega bližajočega se kraljestva.  
Dobra novica o Bogu, ki smo jo prejeli, je: Čas, ko se izpolnjujejo obljube, je tukaj. 
Bog, ki je Gospod, se vam je v njegovem mogočnem kraljestvu približal. Te besede, 
ki povzemajo vse Jezusovo delovanje, bi lahko bile tudi naslov Jezusovega 
delovanja. Povedo, kaj njegova dela in besede tako v podrobnostih kot v celoti 
predstavljajo. So novica, ki prinaša veselje. Z njimi je čas izpolnjenih obljub postal 
resničnost. Kažejo, da je Bog Gospod.  
Se znamo tudi mi v tem času veseliti? Ne pozabimo na vero in spreobrnjenje, sicer 
bo to naše veselje le začasno. 

Po: Klemes Stock, Jezus – veselo oznanilo 
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 prvem berilu beremo o Jonu in Ninivljanih. Ti grešno živijo in Bog jim zapreti 
s kaznijo, obenem pa daje možnost spreobrnitve. Ninivljani se zavzamejo, od 

kralja do zadnjega meščana se odločijo za post in se spokorijo. Bog si zato premisli in 
kazni ne izvrši. Njegova odločitev, da bo grešno mesto pokončal, ni bila dokončna, temveč 
le pogojna. In vzgojna. Bog ne želi grešnikove smrti. Želi le, da se spokori in živi. (Dejstvo 
je, da to velja tudi za njegov odnos do vsakega izmed nas.) V spoznanju te resnice 
je hotel Bog najprej vzgojiti Jona. Grešnikov 
naj ne obsoja, naj ne beži od njih, naj pa izpolni 
Božji klic in jim pomaga, da se vrnejo k Bogu 
in ostanejo pri življenju.  
To je vzgojna poteza tudi za Jude. Motili so se 
namreč, ko so mislili, da ima Bog rad samo njih. 
Pozabljali so, da za izbranost nimajo nikakršnih 
zaslug, da ima isti Bog, ki je izbral njih, rad tudi 
pogane. Ali ne bi bilo prav, da bi se preobrnili tudi 
mi? Tudi mi verni se imamo večkrat za 
»priviligirance« in še zdaleč ne živimo tako, kot bi 
morali. Bog tudi nas kliče, da bi se spreobrnili. 
Dejstvo je, da ne smemo zapravljati časa in prelagati 
tega dejanja – Božje kraljestvo se je približalo! 

p. F. Cerar 
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NED., 21..1. 3. NEDELJA MED LETOM – sv. Neža 
  7.00 †† Teodor Pisarevič in Gregor Kostanjevic, obeltna, Zemono 22 
  8.30 Slap: ††† starše Furlan in Ambrožič, Slap 7a  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave in Slapa 
PON., 22.1.  Vicencij (Vinko) diakon in mučenec 
  18.00 † Mihaela Sudar, osmina 
TOR., 23.1. Henrik, redovnik 
  18.00 Gradišče:  †† Ivan in Angela Ferjančič, obletna, Gradišče 11a 
SRE., 24.1. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj, obvezni god 
  18.00 † Alojz in Alojzija Premrl Kosovelova  
ČET., 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik 
  17.00 Slap: † Franc Ambrožič, osmina 
  18.00 † Jožef Kastelan, Zemono 3 
PET., 26.1. Timotej in Tit, škofa, obvezni god 
  18.00 † Ana Prelc, obletna, Milana Bajca 6 
SOB., 27.1. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink, obvezni god 
  18.00 † Jožef Koren, obletna, Kosovelova 9 
NED., 28.1. 4. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 ††† Furlan, Vojkova 40 
  8.30 Slap: † Mirka Bone Seražin, Slap 26 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane Vipave in Slapa 
Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 

- ††† Žgavec, Vojkova 3 
- ††† Starc in Petrič, Gradišče 40b 
- V zahvalo krstnim zavetnikom, Bevkova 21 
- ††† Križman, Vojkova 
- † Veronika Koren Rehar, Pod gradom 7 
- V čast Materi Božji, Goriška 6 
- Za Božji blagoslov v družini, Bevkova 5 
- V čast rožnovenski Materi Božji za duhovniške poklice, Tabor 
- † Vovk in Lavrenčič, Pod Gradom 14 
- † Ivan Nabergoj, Na produ 7 
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 Popoldne ob 1430 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov.  
 V torek odpade verouk za birmance na Slapu. 
 Smo v tednu molitvene osmine za edinost kristjanov. Na to nas opozarjajo 

tudi trije simboli v cerkvi pred oltarjem v Vipavi. Misal, kot simbol  
Katoličanov, Biblija kot simbol Protestantov in ikona kot simbol 
Pravoslavnih. Molimo, da bi te tri krščanske skupnosti spet zaživele v edinosti. 

 Uradne ure so ta teden izjemoma v petek dopoldne od 9h so 12h. 
 Z blagoslavljanjem hiš nadaljujem danes popoldne po litanijah do 18h in 

sicer ulico Pod Gradom in nato naprej ulico Milana Bajca. Blagoslavljal bom 
tudi prihodnjo soboto po kosilu in sicer Laurinovo ulico in Trg Pavla Rušta.  

 Prihodnjo nedeljo je nedelja Svetega pisma. Mašo v Vipavi oblikuje biblična 
skupina, na Slapu pa birmanci. 

 Prihodnjo nedeljo popoldne ob 15h je v škofijski gimnaziji biblično 
predavanje. Geslo predavanja je Z Bogom v družini. »Kakor je svet ta, ki vas 
je poklical, bodite tudi sami sveti« Vabljeni člani bibličnih skupin, bralci 
Božje besede pri maši in vsi prijatelji Božje besede. 

 Cerkev na Slovenskem bo prihodnje pastoralno leto (2018-19) posvetila 
spremljanju družin z otroki od krsta do začetka obiskovanja verouka (torej 
s predšolskimi otroki). Za teološki simpozij, ki bo posvečen tej temi, 
pripravlja Ivan Platovnjak predavanje o temeljnih smernicah pastoralnega 
spremljanja družin z otroki od krsta do verouka. Ker ne želi govoriti mimo 
vas, staršev, ki vas ta tema najbolj zadeva, je pripravil vprašalnik, s pomočjo 
katerega želi »slišati«, kje vi sami vidite možnosti, da bi vas Cerkev v tem 
obdobju spremljala, in kaj pričakujete od svoje župnije. Anketo najdete na 

tej spletni strani: https://www.1ka.si/a/152288 ali pa preko povezave na 
spletni strani škofije Koper. 

 Strežniki: 

 Bralci beril: 27.1. Katja Lavrenčič   28.1. člani svetopisemske skupine  
Slap: Orjana Curk, Matej Petrič    

 Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Na Hribu, Trg Pavla Rušta, Ul. ¸
              Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova Ulica ;  

Slap: hišne številke: 15, 34 
 Čiščenje cerkvene hiše: Janja Nedeljković, Damjana Pregelj 

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

PON: ob 18.00 Filip Skapin, Benjamin Kariž 
TOR: ob 18.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak 
SRE: ob 18.00 Simon Kete, Matej Kete 
ČET: ob 18.00 Luka Rodman, Marko Koren  
PET: ob 18.00 Jan Poljšak, Kristijan Boben  
SOB: ob 18.00 Sebastjan Jermol, Jan Zorn 
NED: ob   7.00 Benjamin Kariž, Matic Gregorič, Luka Rodman,   

Kristijan Boben  
 ob 10.00 Matic Tomažič, Anže Tomažič, Rudi Fajdiga,  

Jan Zorn, Jernej Fajdiga, Klemen Kete 
 ob 14.30 Marko Koren, Matic Gregorič 


