OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

vse spremeni. Ničesar več ne doživlja kot neznosno breme, vse postane razumljivo. Kajti v
Jezusu odkrije še nekaj: Bog je ne samo vzljubil svet, temveč tudi mene in nobena sila me
ne more ločiti od njegove ljubezni.
Po: TV Slovenija, Ozare, 1997
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BREZMEJNA BOŽJA LJUBEZEN

N

a začetku današnjega evangelija stoji nenavaden stavek: »Kakor je Mojzes povzdignil
kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj
veruje, imel večno življenje.« Ta stavek spominja ne le na potovanje Izraelcev skozi
puščavo, kjer so jih pikale strupene kače, ampak tudi na pripoved o prvem človeku v raju.
Tudi tam se omenja kača, ki je visela z drevesa in s svojo zvito logiko preslepila človeka.
Vanj je zasejala dvom o Božji dobroti. Opisala mu ga je kot nekoga, ki mu nalaga le
bremena in mu ne privošči sreče, ki jo sam uživa. Zameglila mu je resnico, laž pa mu je
predstavila kot nekaj prepričljivega in osrečujočega. Zaradi te zaslepljenosti ni več prav
videl niti Boga niti sebe. Ravno ko je sanjal o tem, kako si bo prilastil življenje, je usodno
skrenil s poti življenja.
Proti tej moči laži, ki je človeku zadrgnila zanko in ga oropala življenja, je Bog postavil
drugo drevo – drevo križa. On, ki visi na križu, nam odpira zamegljene in zaslepljene oči in
nas uči prav gledati. Kdor se namreč ozre nanj, spoznava, da je Bog tako ljubil svet, »da je
dal svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa, da bi se nihče ne
pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje« (prim Jn
3,16). Kdor se ozira nanj, spozna, da Bog človeku ni nevoščljiv,
ampak je brezmejno dober in usmiljen. Kdor gleda na križ, spozna,
kaj je resnična ljubezen. A ne gleda le človek, ampak se obenem
sreča s pogledom njega, ki je ljubezen. Odslej lahko zaživi v resnici.
Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo od zunaj, ali celo nekateri
slabo poučeni kristjani doživljajo vero kot nekaj težavnega, kot kup
zapovedi in prepovedi, tem pa Cerkev »dodaja« nove in nove.
Sčasoma se zdi človeku vse skupaj prezahtevno in pretirano. Toda
ko se človek zares sreča s Kristusom, ga spozna in vzljubi, se v njem
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4. POSTNA NEDELJA
7.00 V čast Materi Božji, Kosovelova 22
8.30 Slap: † Marjan Gulič, Slap 62
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
† Milena Štekar, obletna, Na Produ 9
Inocenc I., papež
8.00 † Mihaela Sudar, Lavrinova
18.00 † Anica Rehar, Pod gradom 7
† Viktor Andlovic, obletna, Vojkova 16
Kristina, mučenka
8.00 †† Jože in Marija Virant, Vojkova 3
17.00 Slap: †† Rudi in Anica Ferjančič, Slap 57
18.00 † Angel Rehar, Pod gradom 7
Matilda, kraljica
8.00 ††† Pregelj, Pod gradom 5
18.00 † Ivan Lavrenčič, Kosovelova 25a
V čast Svetemu Duhu, Gregorčičeva
Placid, redovnik
8.00 † Ivan Šček, Milana Bajca
18.00 †† Slavko in Mandica Jež, Gregorčičeva 17
†† Antonija in Franc Ferjančič, Gradišče 11a
božji služabnik Danijel Halas, mučenec
8.00 V čast Materi Božji, Kosovelova 22
18.00 ††† Pegan in Arčon, Lože 18d
† Miloš Čehovin, obletna, Ob Beli 1
Patrik, škof in mučenec
8.00 †† Terezija in Franc Rodman, Vojkova 25
16.00 Za starejše in bolnike v čast Matere Božje, ŽK Vipava
18.00 † Marko Stegič, Gradnikova 27
V čast Svetemu Duhu za mladino, Gradišče 39a
5. POSTNA – SKLEP V MISIJONA
7.00 V čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Kosovelova 32
8.30 Slap: Za blagoslov pri delu
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
Za novomašnika
Za mlade družine, Gradišče 38a
V čast Svetemu Duhu za otroke, Bevkova 8

Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
 †† Ivan in Milena Štekar, Na Produ 7
 V čast Svetemu Duhu za šolarje, Na Produ 7
 ††† Nabergoj in Štekar, Na Produ 7
 V čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Vojana Reharja
 † Franc Berginc, po namenu sorodnici
 ††† starše Žgavec, po namenu Cvetka Praček
 † Zora Poljšak, Po namenu Ferjančič
 V čast Materi Božji za zdravje, Zemono 25
 V čast Svetemu Duhu, Zemono 25
 Za zdravje, Gradišče 13

OZNANILA
 Popoldne ob 1430 molitev križevega pota v cerkvi.
 Vabljeni ste, da se udeležite dogodkov v sklopu misijona. Program misijona
najdete na listih, na oglasnih deskah in na spletni strani župnije.
 Na spletni strani župnije lahko prisluhnete tudi misijonskim govorom, ki jih
niste uspeli slišati v živo.
 Še so prosti termini za obisk misijonarja ali pogovor z njim. Razpored je v
zakristiji. Z misijonarjem se za pogovor ali obisk lahko dogovorite tudi osebno.
 Verouk je po rednem urniku. Pri uri veroučence obišče misijonar.
 Na razpolago je tudi slika Janeza Frančiška Gnidovca, ki bo romala od hiše do
hiše. Ko se kot družina ali skupina zberete k molitvi za misijon, lahko slika
ustvari prijetno okolje, ki vas bo zbiralo k molitvi. Sliko vzamete v cerkvi in jo
tudi prinesete nazaj. Slika naj bo v eni hiši največ pol dneva.
 Pri vsaki maši v času misijona je miloščina za stroške misijona.
 Uradnih ur ta teden sicer ni, sem pa vedno nekje v bližini, da lahko uredite, če
je kaj nujnega.
 V soboto spet pripeljite otroke na oratorij. Lahko pripeljete tudi tiste, ki na
prejšnjem oratorijskem dnevu niso bili.
 V soboto ob 16h je v sklopu misijona maša v Pristanu za vse bolne v župniji. Ta
maša nadomesti tisto mašo, ki jo imamo vedno za bolnike v času pred veliko nočjo.
Uro pred mašo bo spovedovanje, med mašo pa se bo delilo zakrament bolniškega
maziljenja. Po maši bo, kot običajno, manjša pogostitev.
 V času misijona ste povabljeni k spovedi. Spoved se šteje že za velikonočno spoved.
 Na Slapu je verouk po rednem urniku. V torek je maša, po maši pa je v učilnici
srečanje Karitas.
 V petek je na Slapu križev pot, ki ga pripravijo člani Pastoralnega sveta in
otroci 3. razreda. Pri križevem potu ste povabljeni, da oddate darove za
posvojenko.

 Strežniki:
PON: ob 18.00
TOR: ob 18.00
SRE: ob 18.00
ČET: ob 18.00
PET: ob 18.00
SOB: ob 18.00
NED: ob 7.00
ob 10.00
ob 15.00

Matej Kete, Simon Kete, Rudi Fajdiga, Benjamin Kariž
Rudi Fajdiga, Jan Poljšak, Filip Skapin, Sebastjan Jermol
Filip Skapin, Matic Gregorič, Marko Koren, Anže Tomažič
Luka Rodman, Marko Koren, Klemen Kete, Jernej Fajdiga
Kristijan Boben, Jan Zorn, Matic Tomažič, Anže Tomažič
Jan Zorn, Sebastjan Jermol, Amadej Kariž, Marijan Kariž
Matej Kete, Simon Kete, Luka Rodman, Matic Gregorič
VSI
Jan Poljšak, Benjamin Kariž

 Bralci beril: 17.3.
18.3.

Anja Lavrenčič
Urška N. Makovec, Nina Trošt ob 7.00;
Elza in Vladimir Anžel ob 10.00
Slap: Veronika Malik, Matjaž 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: 54, 48, 52
Čiščenje cerkvene hiše: Patricija Kete Praček, Dolores Sitar

Hvala ti, Jezus,
da si prišel na svet učit,
kako živeti.
Hvala ti, Oče,
da si poslal Sina,
da bi svet po njem odrešil.
Hvala ti, o Bog,
da nam razsvetljuješ
našo človeško temo
in nas nasičuješ
s svojim telesom,
ki je kruh večnosti.
Amen.
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

