obavec v evangelijski zgodbi vidi svojo stisko in nemoč.
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GDrzne si priti iz svoje izoliranosti. Približa se Jezusu,

pade predenj na kolena in mu reče: »Če hočeš, me moreš
očistiti« (Mr 1,40). Kot gobavec moramo tudi mi najprej
priznati svojo nemoč. Ne moremo se sami ozdraviti. Ne
moremo preprosto skleniti, da se bomo od danes sprejemali
takšne, kakršni smo. Potrebujemo izkušnjo, da nas nekdo
brezpogojno sprejema. Gobavec zaupa Jezusu, da ga more
očistiti, da ga more osvoboditi vseh očitkov samemu sebi,
vsega samouničevanja in samorazvrednotenja, strahu, da bi
bil zavrnjen, da ne bi bil dovolj dober, da bi bil neprivlačen.
Tudi pri nas se lahko ozdravitev začne šele, ko se predamo
Bogu, ko kot gobavec pademo na kolena pred Jezusa, ko iz globine zavpijemo in
iskreno prosimo za pomoč.
Povzeto po: Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan

SVETE MAŠE
GLEJ, DA NIKOMUR NE POVEŠ
NED., 11.2.

J

ezus si je prizadeval, da bi se o njem čim manj govorilo. Videti je bilo, kot bi menil, da
bo njegova popularnost pravzaprav zaviralni moment za tisto, kar je hotel doseči.
Duhovnik Abbe Pierre je takrat, ko so ga časnikarji proglasili za slavnega moža, vzkliknil
takole: »Zdaj me pa imajo! S tem ko so me napravili za zvezdnika, so me v resnici uničili!«
Tako si Jezus ni mogel dovoliti, da bi izgubljal čas s tem, da bi cenil ali pripisoval kak
pomen dvoumni slavi, ki si navadno drzne popačiti oziroma kar naravnost izda ali zamegli
resnični pomen Božjega delovanja.
Ko razmišljamo o tem evangeliju, se zdi, da nihče od Jezusovih sodobnikov ob njem ni
odkril tistega, kar je Jezus v resnici predstavljal. On je zanje pač heroj, zelo ugleden
čudodelnik, nikakor pa ne Sin, ki jih vodi k Očetu. Tako gledanje nanj diši po malikovanju
ali oboževanju. Če bi se Jezus spustil v to, ne bi več iskal Božje slave, kot pravi Pavel v
svojem pismu, ampak bi mu šlo za svoje osebne interese. Ob takšnem njegovem vedenju,
kljub vsem njegovim čudovitim delom, ljudje seveda ne bi mogli, pa če bi jim še toliko
govoril, odkriti Očeta. Jezus je moral ostati samo orodje, pot in cesta k Očetu, pa nič več.
Pri vsem skupaj je Jezus zares zelo tvegal, da ga bodo Judje naredili za narodnega heroja.
Če bi se to zgodilo, bi se avtomatično zaprl pred vsemi drugimi narodi. Vemo pa, da so bili
prav tako kot Izrael vsi poklicani v Jezusovo Božje kraljestvo.
Priče smo torej zelo pomembnemu sporočilu. Jezus je ozdravil gobavca. Za gobavca je bila
to osvoboditev vseh tesnob, globoke žalosti in sploh vseh posledic, ki so bile v zvezi s to
boleznijo. Za vse njegove sodobnike in za nas same je to zgovorno znamenje o obnovljeni
in očiščujoči navzočnosti Božjega kraljestva. Gobavec je praktično »prototip« za vse
vernike, ki bodo v teku zgodovine okusili podobno milost osvobojenja pri krstu in še
kakem drugem »znamenju«.
Po: T. Kompare

PON., 12.2.

TOR., 13.2.

SRE., 14.2.

ČET., 15.2.
PET., 16.2.
SOB., 17.2.
NED., 18.2.

6. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Vincencij in Štefanija Premrl, obletna, Gradišče 26
8.30 Slap: † Branko Volk, Slap 4c
10.00 za vse žive in pokojne župljane
16.00 Pristan: za zdravje, Milana Bajca 10
Feliks, opat
18.00 † Anica Planinc, 30. dan
† Karlo Naglost, Gradišče 13
Jardan Saški – pustni torek
17.00 Slap: † Franc (Branko) Ambrožič. 30. dan
18.00 Gradišče: † Stanislav Jež, obletna, Gradišče 33b
PEPELNICA
7.00 ††† Premrl, Milana Bajca 10
17.00 Slap: ††† starše Rondič
18.00 † Franc Marc, Milana Bajca 8
Klavdij, redovnik
18.00 †† Lojzka in Diter Paulick, obletna, Gradiška cesta 4
Onezim, škof in mučenec
18.00 † Tomaž Lorenz, Milana Bajca 10
Sedem ustanoviteljev servitov
18.00 † Zorka Poljšak, Gregorčičeva 11
1. POSTNA NEDELJA
7.00 za uspeh misijona
8.30 Slap: ††† Marušič, Slap 54
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes je svetovni dan bolnikov in invalidov. Molimo zanje in vse, ki se ukvarjajo z
njimi, hkrati pa naj vsak razmisli, če lahko za preizkušane brate naredi še kaj več.
 Popoldne ob 1430 je redna nedeljska popoldanska pobožnost.
 Ob 16h je maša v Pristanu za starejše, bolne in invalide in vse, ki se z njimi
ukvarjate poklicno, kot prostovoljci ali kot svojci. Ob 17.30 pa je za vse, ki se s
preizkušenimi ukvarjate predavanje v dvorani župnijskega doma v Vipavi. Mašo bo
vodil in imel predavanje dr. Andrej Šegula. Vabljeni!
 V torek je pustni dan. Tudi pri pustnih norčijah ohranimo krščansko dostojanstvo,
se ne norčujmo iz svetih stvari in posvečenih oseb, ostanimo trezni in
dostojanstveni in ne bodimo žaljivi do kogarkoli.
 Ne pozabimo, da je v sredo strogi post in zdržek od mesa, ter v petek in vse postne petke
zdržek od mesa. Poskušajmo se ves postni čas zdržati od alkohola, ali vsaj zmanjšati
količino zauživanja, ter se poleg zapovedanih stvari še sami odločimo za postno odpoved
ali dejavnost, ki nam bo koristila pri našemu duhovnemu in telesnemu zdravju.
 V sredo po maši na Slapu je sestanek krasilk in vseh, ki skrbite za urejenost cerkve
na Slapu. Potrudite se, da pridete vsi ali vsaj eden iz skupine, ker se je nekatere
stvari nujno potrebno dogovoriti.
 V sredo po maši, je v župnišču v Vipavi sestanek predstavnikov vseh skupin in
društev na področju župnije, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri novi maši in
programih, povezanih z novo mašo. Novo mašo bo imel Gašper Naglost v nedeljo,
15. julija, na predvečer bo sprejem, po novi maši pa pogostitev v športni dvorani
škofijske gimnazije. Slavje se bo zaključilo s slovesnimi večernicami. Vabljeni vsi,
ki menite, da boste s svojim prispevkom polepšali slovesnost.
 V četrtek ob 19h je srečanje za starše prvoobhajancev v Vipavi.
 V četrtek ob 20h je srečanje za starše birmancev v Vipavi.
 V petek ob 19h je na Slapu križev pot, ki ga pripravlja Karitas in otroci 7. razreda.
Križev pot na Slapu bo vsak teden ob petkih. K temu križevemu potu ste vabljeni
tudi prebivalci Vipave. Ob nedeljah bo križev pot v Vipavi in na ta križev pot ste
povabljeni tudi prebivalci Slapa.
 Križev pot za mlade bo v petek ob 18h v cerkvi Kozma in Damjana v Podbrjah.
 V soboto ob 9h je v škofijski gimnaziji srečanje za animatorje letošnjega poletnega
oratorija. Zelo bo dobrodošlo, če se vsaj komu iz skupine animatorjev uspe
udeležiti tega srečanja.
 Strežniki:
PON: ob 18.00 Filip Skapin, Benjamin Kariž
TOR: ob 18.00 Jan Poljšak, Jaka Leban
SRE: ob 7.00 Simon Kete, Matej Kete
ob 18.00 Matic Tomažič, Marko Koren
ČET: ob 18.00 Luka Rodman, Marko Koren
PET: ob 18.00 Jan Poljšak, Kristijan Boben, Anže Tomažič, Matic Tomažič
SOB: ob 18.00 Sebastjan Jermol, Jan Zorn

NED:

ob 7.00
ob 10.00

Filip Skapin, Luka Rodman, Matic Gregorič, Kristijan Boben
Matic Tomažič, Jan Zorn, Anže Tomažič, Benjamin Kariž,
Marijan Kariž, Amadej Kariž
ob 14.30 Marko Koren, Sebastjan Jermol
 Bralci beril: 14.2. Martina Naglost ob 7.00; Aleš Praček, Lucija Nabergoj ob 18.00
17.2. Zala Tomažič
18.2. Lejla Irgl, Tomaž Vrčon ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara Tomažič ob 10.00
Slap: 14.2.2018 Ljubica Ženko
18.2.2018 Manca Štekar, David Malik
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. Gradnikove
brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, Kreljeva in
Grabrijanova ulica
Slap: hišne številke: 4e, 62a, 67a
 Čiščenje cerkvene hiše: Katja Pregelj, Mirjam Štimec

Vsi svetniki, ki ste imeli izkušnjo z bolnimi in umirajočimi,
izprosite nam pri Bogu zaupanje in vero,
da bomo tudi mi znali biti luč za bolne in trpeče ter izžarevali upanje,
da bi tudi mi v bolnih in trpečih prepoznavali
obličje našega Gospoda in mu voljno pomagali.
Troedini Bog, zdaj se izročamo v Tvoje dobre, očetovske roke.
Zaupamo v Tvojo neskončno ljubezen.
Pri Tebi smo na varnem v dobrih in težkih dneh, v življenju in umiranju.
Daj, da bomo s svojim trpljenjem pomagali prenavljati zaupljivo vero,
da bi vse Tvoje ljudstvo izkusilo milost odrešenja zdaj in v večnosti.
Amen.

Največji greh je
pomanjkanje ljubezni,
brezbrižnost do bližnjega.
Nobena bolezen, niti gobavost,
ne more tako popačiti človeka,
da v njem ne bi prepoznala
brata in sestre,
še več – trpečega Jezusa.
Mati Terezija
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

