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JEZUSOVA JED 
 

rščanska vera je edina na svetu, ki izpoveduje, da si je Bog privzel človeško naravo in 
kot človek prebival med ljudmi. Naš razum tega ne more dojeti; pred to trditvijo more 

le strmeti. Še bolj strmi, ko sliši, da se krščanski Bog tu ne ustavlja: med ljudmi hoče 
prebivati v koščku kruha in čaši vina ter se jim tako dajati v dušno hrano in pijačo. 
Neki mož je rekel duhovniku: Za praznik Svetega Rešnjega telesa sploh ni primerno 
pridigati. Treba je le molče premišljevati o tej veliki skrivnosti. Drugi je dejal, da je en dan 
v letu za to premalo: vse življenje bi morali noč in dan klečati pred sveto hostijo. Neka žena 
pa je kar naravnost povedala: Znorela bi, če bi mogla verjeti, da je v hostij zares Bog. 
Vsaka teh trditev ima v sebi nekaj resnice. Vedeti pa moramo, da Jezus ne živi med nami le 
v zakramentu svetega Rešnjega telesa. Med nami je vedno in povsod, saj v njem živimo, se 
gibljemo in smo. Nikamor ne moremo, kjer njega ne bi bilo. 
Ob tem se moremo vprašati, ali ni morda tudi Jezus imel kakšne duhovne hrane. Odgovor je 
pritrdilen. Dejal je, da je njegova jed v izpolnjevanju volje njegovega Očeta. S to jedjo se je 
hranil vse življenje. Ko se je med nas naselil, je izjavil: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, 
Gospod. Rojen je hotel biti od žene, katere geslo je bilo: Zgodi se mi po Božji besedi. 
Skušnjavca je pognal z besedami, da je treba le Boga ljubiti in samo njemu služiti. Vse življenje 
je bil tam, kjer ga je hotel imeti Oče, govoril je, kar mu je naročil Oče, delal je, kar mu je naložil 

Oče. V trpljenje je šel z besedami: Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga 
daje Oče? Zadnje besede so mu bile: Dopolnjeno je. Do konca je 
izpolnil Očetovo voljo, z njo je do popolnosti nahranil svojo dušo. 
Zato nam ni treba samo molčati pred skrivnostjo Svetega Rešnjega 
telesa, ni nam treba noč in dan klečati pred sveto hostijo, še manj je 
treba »znoreti« ob misli na tako veliko resnico. Kaj pa je treba? Po 
Jezusovem zgledu se je treba hraniti z izpolnjevanjem volje 
nebeškega Očeta. 

K

Hvala, Bog Oče,  
da si se nam razkril  
preko svojega Sina.  
Hvala za Sina,  
da nam je postal enak  
in da je prišel odkupit naše grehe,  
hvala za Svetega Duha,  

ki ostaja vedno z nami.  
Prosimo te,  
da bi znali živeti v tem trojstvu  
in da bi v vse svoje odnose  
vključevali tudi tebe, o Gospod. Amen. 
 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih 
mašah – leto B 

 
������    SVETE MAŠE   ������ 

 
NED., 27.5. SVETA TROJICA 
  7.00 ††† Felicita, Erna in Jože, Gradišče  
  8.30 Slap: † Ciril Močnik starejši, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 28.5.  German, Pariški, škof 
  19.00 ††† Božič, Gradiška cesta  
   † Dominika Fon, Ob Beli  
TOR., 29.5. Maksimiljan Emonski, škof 
  18.00 Slap: † Nada (Bernarda) Jež, osmina 
  19.00 † Miroslav Semenič, po namenu Laurinova 
   v čast sv. Ani v dober namen, Na hribu  
SRE., 30.5. Kancijan in drugi oglejski mučenci 
  19.00 † Zvonko Kovač 
ČET., 31.5. SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
  7.00 †† Franc in Jožefa Koren, obletna, Zemono  
  19.00 † Franc Pivk, duhovnik, obletna 
PET., 1.6. Justin, mučenec 
  19.00 ††† Krhne, Glavni trg 
SOB., 2.6. Marcelin in Peter, mučenca 
  19.00 † Anton Črnigoj, Gradišče  
NED., 3.6. 9. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Ivan Rodman, Milana Bajca  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
  11.30 Slap: ††† Felicita, Ana in Matija Ferjančič, Minka Krhne, Slap  
 
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 
- ††† Bizjak, Gradišče    - ††† Vidmar, Log 
- ††† Andlovic, Gradišče   - V dober namen, Bevkova 
- ††† za vse pokojne, Gradišče    - Za srečno vožnjo 
- ††† Kodelja, Grabrijanova   - ††† starše Curk, Beblerjeva 
- ††† Rodman, Zemono  
- V čast Materi Božji v zahvalo za prejete milosti, Gradišče  



������   OZNANILA  ������ 
 

 Danes popoldne ni običajne pobožnosti. Kdor želi, naj pride v cerkev ob 14:30 in 
skupaj zmolite rožni venec za naše prvoobhajance. 

 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 Verouk ta teden je še po rednem urniku za vse skupine, razen za birmance in 

sedmi razred v Vipavi ter četrti in sedmi razred na Slapu, ki ta teden nimajo 
verouka. Prvoobhajanci v Vipavi namesto verouka sodelujejo pri procesiji 
Svetega Rešnjega Telesa. 

 V četrtek je slovesni praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi. Maši v Vipavi sta zjutraj 
in zvečer. Po večerni maši bo procesija po ulicah. V primeru slabega vremena, 
procesija odpade. Če bo negotovo, me do 17. ure pokličite, da se dogovorimo. 
Razmišljamo o tem, da bi za prihodnja leta pripravili štiri oltarje zunaj. Med procesijo 
pomislite tudi na to, kje bi bil najbolj primeren prostor za četrti oltar. Svoje predloge 
povejte osebno meni ali komu od pastoralnega sveta. 

 V četrtek bodo ob 19. uri na Slapu zadnje šmarnice posebej oblikovane. Po šmarnicah 
bo namreč sklep programa Popoldan na Slapu, zato se boste vsi zbrali v šoli. Najprej 
bodo obdarjeni vsi tisti, ki so pridno hodili v našo knjižnico. Nato bodo obdarjeni vsi, 
ki so bili redni pri šmarnicah in nato še vsi tisti, ki ste bili najbolj aktivni 
vsepovsod in seveda otroški zbor. Nagrajeni bodo tudi vsi prvoobhajanci, ki ste 
pridno sodelovali pri šmarnicah. 
Skupaj bomo igrali šmarnično igro Spomin. Potrudite se, da boste zbrali vse slikce. 
Nato bodo animatorji poskrbeli še za pogostitev. 

 Na Slapu na sam praznik Rešnjega telesa ni svete maše in ste povabljeni v Vipavo. 
Bomo pa imeli praznično mašo in procesijo v nedeljo ob 11.30. Predvidena je 
procesija s štirimi oltarji. Pripravite vse potrebno. Če bo vreme nagajalo, bo 
slovesnost samo v cerkvi. 

 V petek je prvi petek. Dopoldne je obhajanje bolnikov, uro pred mašo spoved, po maši 
pa pobožnost prvega petka. 

 V soboto je prva sobota s spovedjo pred mašo in pobožnostjo prve sobote po maši. 
 Prihodnjo nedeljo se nam bo pri mašah predstavila skupina, ki preko organizacije Pota 

odhaja v času počitnic na pomoč misijonarjem. Povabljeni ste, da kot vsako leto 
podprete njihovo prizadevanje s svojimi darovi. 

 S 25. majem je stopila v veljavo nova zakon o varovanju osebnih podatkov. Zakon, 
tako kot je oblikovan, zadeva tudi javno objavo mašnih namenov. Predpostavlja se, da 
ste z naročilom maš želeli, da se javno pove, za koga se maša opravlja in da se poleg 
imena in priimka pokojnega navede tudi naslov, da je razvidno, za koga je maša oz. kdo 
je mašo naročil. Kdor se z objavo teh podatkov ne strinja, naj pravočasno sporoči. V 
prehodnem obdobju bodo na spletu in v zunanji vetrini objavljena oznanila z omejenimi 
podatki. Za namene, ki jih boste naročali za naprej, boste morali uradno povedati, da se 
z javno objavo mašnih namenov strinjate. 

 Tudi letos poleti bosta župniji Vipava in Vrhpolje pripravili skupni oratorij. Otroci 
boste pri verouku dobili prijavnice, ki jih čim prej prinesite izpolnjene nazaj. K 
sodelovanju vabim tudi animatorje in mlade, ki so bili letos pri birmi. 

 

 Strežniki: 

 Bralci beril: 31.5. Cirila Šček, Jože Kalc ob 7.00; 
Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 19.00 

  1.6. 
2.6. 

Birmanci 
Katja Lavrenčič 

 3.6. Lejla Irgl, Tomaž Vrčon ob 7.00; 
 Tatjana in Robert Batagelj ob 10.00 

Slap: Peter Furlan, Julija Petrič 
 Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče  

       Slap: :hišne številke 94, 88, 84, 92 
 Čiščenje cerkvene hiše: Alenka Lemut, Lidija Medvešček 
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Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.  

Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Mt 28,19 
 

Sveto pismo nam razodeva: Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. Teologija nam poskuša 
pomagati razumeti Boga in zato govori o »Sveti Trojici«, »troedinem« Bogu. Izraz nam 
povzroča preglavice. Za nas eden ne more biti trije in obratno. 
Zapletov pa s tem še ni konec! Ker pač ne moremo misliti na Boga, ne da bi mu pridali 
telo, kakršno je naše, imamo pred očmi ali neko osebo s tremi glavami ali pa starčka z 
belo brado, ki ima ob sebi  čednega mladega moža z dolgimi temnimi lasmi in nad glavo 
belega goloba. In kako naj bodo starec,  mladi mož in golob ena oseba? 
Sveto pismo se izogiba takim umetelnim domišljijskim predstavam in nam kaže Boga v 
delovanju, kot Očeta, kot Sina in kot Svetega Duha.  
Kako je mogoče, da so trije eno in eden trije, ni pomembno. Važno je čudovito sporočilo 
tega  razodetja: Bog ni kakšen samotar, temveč skupnost ljubezni. Samotar, zaprt v svojo 
neskončno mogočnost, bi nam vzbujal strah. Bog pa je skupnost. Je družina. Je potreba, 
odprtost, sprejemanje drugega. Bog je ljubezen. Ljubezen pa nikoli ne vzbuja strahu. 
Ljubezen priteguje in opogumlja. 

Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
Izdaja Župnija Vipava,  http://zupnija-vipava.si,   Gsm: 041 713 879 

PON: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja 
TOR: ob 19.00 Jan Poljšak, Sebastjan Jermol  
SRE: ob 19.00 Matej Kete, Rudi Fajdiga 
ČET: ob   7.00 

ob 19.00 
Matej Kete, Simon Kete 
Marko Koren, Luka Rodman,  Matic Tomažič, Filip Skapin, 
Benjamin Kariž in Jan Zorn 

PET: ob 19.00 Kristijan Boben, Anže Tomažič 
SOB: ob 19.00 Matic Tomažič, Sebastjan Jermol 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Kristijan Boben 
 ob 10.00 Jan Zorn, Jan Poljšak, Anže Tomažič, Benjamin Kariž, Marijan 

Kariž, Amadej Kariž 
 ob 14.30 Jan Poljšak, Rudi Fajdiga 


