OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

sami razumejo in si razlagajo, je med njimi prisoten sam Vstali. Njihov pogovor postane
izkušnja vstajenja. Dotikamo se bistva, nastane vzdušje, v katerem se začuti prisotnost
Boga.
In ti? Kaj bi rad pripovedoval/a ljudem, ki so ti ljubi? Vstajenje bi zate pomenilo, da slediš
temu notranjemu impulzu, ki te sili, da bi z drugimi govoril. Ko se boš opogumil/a in
povedal/a to, kar ti že dolgo leži na srcu, boš spoznal/a, kako nastane nov odnos, kako se
lahko srca vnamejo in kako v tebi govori sam Vstali.
Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje
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TUDI TI PRIPOVEDUJ

K

er je Jezus vnel srci učencev iz Emavsa, sta še tisto uro odšla svojim prijateljem
povedat, kaj sta slišala in videla. Svojega navdušenja nista mogla ohraniti samo zase.
Ko sta pozno zvečer prispela v Jeruzalem, sta našla še zbrane enajstere in druge učence.
Pripovedovali so si, kaj so doživeli; in njihova pripoved je postala izpoved. Samo videti ne
zadošča – treba je tudi dojeti, kaj vidiš. Potem se lahko vstajenje zgodi pri vsakem izmed
nas. Ko so si učenci medsebojno pripovedovali, kaj so doživeli, je Vstali stopil mednje in
jim je zaželel mir.
Pričevalska skupnost učencev je lepa podoba za Cerkev: to je skupnost ljudi, ki si
pripovedujemo in pričujemo, kaj smo doživeli, kaj smo videli in spoznali. Eni
pripovedujejo o osebnih izkušnjah, drugi se sklicujejo na izkušnje tretjih – kakor učenci v
Jeruzalemu. Na svoji poti doživljamo vsi osebne izkušnje; če nam te odprejo oči in nam
zagori srce, se srečamo z Vstalim. Za evangelista Luka se vstajenje zgodi takrat, ko se
nekaj najgloblje dotakne našega srca, ali kakor je rekel Paul Tilich, kjer nas nekaj »resnično
zadene«. To so vsakdanje izkušnje: pogovori, srečanja,
pričevanja, kosila, sprehodi, skupno bivanje in evharistija.
Veliko se pogovarjamo in se srečujemo z ljudmi. Toda
pogovor ostaja pogosto le klepet in naše srečanje le bežen
kontakt z ljudmi. Kjer se resnično razvije pogovor, kjer
pričujemo in drug drugemu odpiramo oči, kjer ob
pogovoru začne goreti srce – tu se zgodi vstajenje, tu
srečamo tudi Vstalega v podobi enega od svojih
sogovornikov.
Če ljudje pošteno in obenem spoštljivo in z občutkom
pričujejo o tem, kar so doživeli na svoj poti in kako to
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evangeliju po Luku srečamo vstalega Jezusa, kako se prikaže zbranim učencem
(prim. Lk 24,36), ki so nezaupljivi in prestrašeni mislili, da je prikazen. Romano
Guardini je zapisal: »Gospod se je spremenil. Ne živi več tako, kot je živel prej. Njegovega
bivanja ... ne moremo razumeti. Pa vendar je telesno ..., saj vsebuje vse njegovo dosedanje
življenje in usodo, preko katere je moral iti, torej trpljenje in smrt. Vse je resničnost. Čeprav
spremenjena, pa vendar je dotakljiva resničnost«. Ker vstajenje ni izbrisalo znamenj
križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in noge. In da bi jih prepričal, jih je prosil,
naj mu dajo kaj jesti. Tako so mu učenci »ponudili kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo
njih pojedel« (Lk 24,42–43). Sveti Gregor Veliki razlaga, da »na ognju pečena riba
pomeni trpljenje Jezusa, Srednika med Bogom in ljudmi. On se je namreč blagovolil
potopiti v vode človeškega rodu. Sprejel je, da mu bo naša smrt zadrgnila zanko ter bo
postavljen na ogenj, da bo prenašal bolečine v času trpljenja«.
Po zaslugi teh zelo nazornih znamenj so učenci prerasli začetne dvome in se odprli daru
vere. Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je bilo napisanega o Kristusu. Beremo
namreč, da jim je Jezus »odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: 'Tako je pisano:
Kristus bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo
spreobrnjenje v odpuščanje grehov vsem narodom ... Vi ste priče (Lk 24,45-48).« Zveličar
nam zagotavlja svojo resnično navzočnost med nami po Besedi in evharistiji. Kakor sta
namreč emavška učenca prepoznala Jezusa po lomljenju kruha, tako tudi mi srečamo
Jezusa med obhajanjem evharistije.
Benedikt XVI.

SVETE MAŠE
NED., 15.4.

PON., 16.4.

TOR., 17.4.

SRE., 18.4.

ČET., 19.4.
PET., 20.4.
SOB., 21.4.
NED., 22.4.

3. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 ††† Pinosa in Kodele
8.30 Slap: V zahvalo
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
Bernardka lurška, obvezni god
19.00 ††† Avguštin in Česnik, Gradnikova
††† Prelc, Milana Bajca 6
Simon iz Barsabe, škof in mučenec
19.00 Slap: † Peter Rener, Slap 4a
19.00 Vipava: † Draga Rehar, osmina
Evzebij, škof
7.00 V dober namen, Bevkova
19.00 † Jožef Božič, osmina
Leon IX., papež
19.00 † Jerko Vidmar, Log
Teo, misijonar
19.00 ††† Pepca, Ivan in Andrej Petkovšek, Ivana Ščeka 5
Anzelm, škof in cerkveni učitelj
19.00 † Ivan Fabjan, Beblerjeva 11
4. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 † Pavla Vrčon, Vojkova 31
8.30 Slap: V čast Materi Božji za zdravje, Jaklič
10.00 Za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Popoldne ob 1430 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov.
 Pred nami je teden molitve za duhovne poklice. Pri maši bomo uporabljali gradivo,
pripravljeno v ta namen: uvod v mašo, nagovor in prošnje. Tudi pri osebnih in družinskih
molitvah dodajajmo molitve za duhovne poklice. Poskušajmo v svojem okolju delovati
tako, da bi gojili vrednote, ki so potrebne, da se je mlad človek sposoben odzvati božjemu
klicu. To je najprej zavest, da je naše življenje služenje Bogu.
 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 15h do 17.30.
 Verouk za birmance na Slapu je ta teden ob 18h.
 Sestanek pastoralnega sveta za Slap je v torek po maši v učilnici.
 Sestanek pastoralnega sveta za Vipavo je v četrtek ob 20h v pevski sobi.
 V soboto ob 15h je srečanje za prvoobhajance. Namen tega srečanja je, da kot
župnik spoznam letošnje prvoobhajance in vzpostavim z njimi stik, kar bo olajšalo
pripravo na prvo sveto obhajilo.
 V soboto ob 16h dekan preverja znanje birmancev. Spraševanje je skupno za vse
birmance iz Vipave iz s Slapa. Potrudite se najprej, da pridete vsi, potem da

pokažete svoje znanje, s seboj pa imejte tudi urejene zvezke, pole in vse naloge, ki
ste jih delali med letom, da dekanu pokažete, kako smo se na birmo pripravljali.
 Prihodnjo nedeljo je na Slapu takoj po maši kratko srečanje za kraslike in čistilke cerkve.
 V petek, 27. aprila prihodnji teden, bo generalno čiščenje cerkve v Logu. Posebej
ste k sodelovanju povabljeni tudi starši birmancev.
 V soboto 5. maja bo generalno čiščenje vipavske cerkve. Posebej ste k sodelovanju
povabljeni starši prvoobhajancev.
 Strežniki:
PON: ob 19.00
TOR: ob 19.00
SRE: ob 7.00
ČET: ob 19.00
PET: ob 19.00
SOB: ob 19.00
NED: ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30

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

 Bralci beril: 21.4. Katja Lavrenčič
22.4. Lejla Irgl, Tomaž Vrčon ob 7.00;
Lucija Nabergoj, Aleš Praček ob 10.00
Slap: 15.4. Aleš Malik, Andreja Nagode
 Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica
Slap: hišne številke: 10,8
 Čiščenje cerkvene hiše: Tanja Rehar, Tatjana Rodman Oprešnik
Čiščenje veroučne učilnice na Slapu: 4. razred

Gospod,
neizmerno hvaležni smo,
ker smo te spoznali.
Tako dobro in
prijetno se počutimo,
kadar živimo, kot nas učiš,
in tako neizmerno boleče,

kadar po enem izmed
tvojih najmanjših užalimo tebe.
Prosimo te, pomagaj nam,
da boš rasel v nas
in mi v tebi.
Amen.
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah –
leto B
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

