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KAJ BO IZ TEGA OTROKA? 

 
vangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo 
rojstvo, podobno kot malo kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa, 

Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim je 
naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in pomeni 
'Bog je milostljiv'. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst spokornosti in je 
tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod, krščeval v reki 
Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri 
tem razglasil za obljubljenega Mesija. 
Pred očmi lahko imamo prizor oznanjenja rojstva Janeza Krstnika duhovniku 
Zahariju v jeruzalemskem templju. Njegova žena Elizabeta, sorodnica Jezusove 
matere Marije ('teta'), je vztrajno prosila Boga, da bi jima naklonil potomstvo, po 
katerem bi bila deležna sreče mesijanskih časov. Ko je Elizabeta po uslišani prošnji 
le rodila sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po očetu, toda Zaharija je vzel deščico 
in nanjo zapisal: »Janez je njegovo ime.« Tedaj je spet mogel govoriti: začasna 
onemelost je bila kazen, ker ni veroval angelovemu oznanilu. Sorodnike in sosede je 
ob vsem tem obšel strah in spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, ko se že ob 
njegovem rojstvu dogajajo tako nenavadne stvari. Janez je bil rojen za to, da pripravi 
pot Odrešeniku. To nalogo je izpolnil, ko je Jezusa predstavil ob krstu v Jordanu. 
»Kaj bo iz tega otroka?« se lahko vprašamo ob rojstvu vsakega otroka. Vsak človek 
je po Božjih načrtih enkraten in neponovljiv, vsakemu je določena posebna naloga, ki 
jo mora izpolniti prav on in nihče drug. Na to pa ga morajo pripraviti predvsem 
njegovi starši pa tudi drugi vzgojitelji. 
 

Povzeto po: revija 

E

ospod, če bi bil ti vohun, 
bi bil zame tvoj pogled, nenehno usmerjen name, 

obsedenost in neznosen stres. 
 

Gospod, če bi bil ti policist, 
v tvojem zapisniku ne bi manjkal 
niti najmanjši moj prekršek 
in jaz ne bi bil sposoben 
plačati vseh kazni. 
 

Gospod, če bi bil ti sodnik, 
če bi bil davčni izterjevalec, 
če bi bil kakšen šef, 
če bi bil ..., 
bi jaz vse življenje iskal način, 
da bi se skril pred teboj. 
 

Toda ti si Oče, ki ljubi, ti si večji kakor moje srce, 
kakor moja glava, kakor moja dejanja. 
 

Hvala, Gospod, ker me nikoli ne izgubiš izpred oči. 
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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ebeški Oče, ti hočeš,  
da bi se izpolnili  

in prišli do svojega cilja pri tebi.  
Pri tem nas ovirajo  
osebni in družbeni grehi.  
Janez Krstnik, katerega praznik 
rojstva danes obhajamo,  
nas uči ponižnega  
sprejemanja stvarnosti,  
da znamo razločevati  
med videzom in resničnostjo,  
med napuhom in zdravim ponosom.  
Bolj ko bo rasel prijateljski odnos  
s tvojim Sinom Jezusom,  
bolje bomo prepoznali vezi  
svoje grešnosti in se obrnili k tebi.  
Tako se bo postopoma  
tudi skupnost navzela upanja,  
da se bomo lahko veselili  
drug drugega.   

Priročnik – Molitev za domovino 
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NED., 24.6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA - 12. navadna nedelja 
  7.00 † Štefka Švagelj, obletna, Ivana Ščeka  
  8.30 Slap: † Marija Vidrih, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 25.6.  Doroteja, mistkinja 
  19.00 † Stane Nabergoj, Vojkova  
TOR., 26.6. Janez in Pavel, mučenca 
  19.00 Slap: ††† Verbič, Slap  
  19.00 Gradišče:  † Jože Bizjak, Gradišče  
SRE., 27.6. Ema Krška 
  7.00 v čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Na Produ  
ČET., 28.6. Irinej Lyonski 
  19.00 ††† starše in sorodnike Rener, Bevkova  
PET., 29.6. Peter in Pavel, apostola 
  7.00 † Štefanija Puc, Kosovelova  
  17.00 Koper: Za novomašnika, molitvena skupina 
SOB., 30.6. Prvi mučenci rimske cerkve 
  19.00 ††† starše Natlačen, Pod gradom  
NED., 1.7. 13. NAVADNA NEDELJA 
  7.00 a srečno pot in Božji blagoslov 
  8.30 Slap: † Peter Žorž, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
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 Popoldne ni litanij in blagoslova. Lahko pridete skupaj ob 14.30 in sami zmolite rožni 
venec za novomašnika. 

 Novomašna številka Družine, kjer so objavljene slike novomašnikov in jubilantov, bo 
na razpolago tudi za tiste, ki niso redni naročniki. Dobili jo boste lahko na mizi za tisk, 
prispevek pa oddali v nabiralnik. 

 Uradne ure so ta teden v torek od 8h do 10h in popoldne od 16h do 18h. 
 V petek smo vsi povabljeni v koprsko stolnico, kjer bo mašniško posvečenje Gašperja 

Naglosta. Na avtobusu so še prosta mesta. Zlasti spodbujam, da se posvečenja udeležijo 
strežniki. Kdor bo šel od strežnikov, ima prevoz zastonj, kot nagrado za službo, ki jo opravlja. 
Odhod avtobusa je ob 14h. Prispevek se pobere na avtobusu. 
Kdor bo šel z osebnim avtom naj računa, da so parkirišča na obrobju mesta. V centru ne 
bo mogoče najti parkirnega mesta. 

 Eno od opravil v času priprave na Novo mašo je tudi ureditev, v tem primeru obeh 
cerkva,  tako v Logu kot Vipavi. V ta namen smo se glede čiščenja dogovorili, da se 
dobimo v soboto 7.7. ob 8 uri pred cerkvijo v Vipavi, ter se razdelimo v dve skupini, 
ena za Vipavo, druga za Log. Več kot nas bo, več bomo naredili, pa še prej bomo 
končali! Dobrodošli vsi, tudi moški, ki želite nekaj prispevati k slavnosti Nove maše. 

  Prav posebej vabimo mlade in priseljene družine. Sodelovanje pri pripravi takih 
slovesnosti je lepa priložnost, da se spoznajo s krajani in se vključijo v skupnost. 

 Krasilke obeh cerkva zbirajo sredstva za cvetje . Prav bi bilo da vsaka od sedmih 
skupin nekaj prispeva. Enako ali pa še bolj so dobrodošli prispevki tistih 
posameznikov, ki se do sedaj niso vključili v skrb za urejenost naših cerkva. Svoj 
prispevek lahko prinesejo gospe Mariji v trgovino Medbiro na trgu v Vipavi ali  
osebno Silvani Skapin tel. št. : 031 615 167.    

 Kdor more in želi sodelovati pri pripravi novomašne slovesnosti s pripravo peciva naj 
govori z Martino Naglost tel. Št. 051 477 681. 

 Duhovni šopek za novomašnika Gašperja Naglost se zbira do maše, v soboto, 14. 7. 
2018, ob 19. uri. Košarica za oddajo lističev duhovnega šopka bo v cerkvi na mizici za tisk 
ves teden pred sprejemom novomašnika v domačo župnijo. Kdor želi pridružiti duhovne 
darove v tej obliki, naj vzame v cerkvi priložnostne lističe, ki so za to pripravljeni. 

 Na skupni seji pastoralnega in gospodarskega sveta smo se dogovorili za podrobnosti 
glede nove maše in se seznanili s potekom slovesnosti. Glede zvonov smo sklenili, naj se 
počaka, da bodo vsi zvonovi dokončno pripravljeni in se jih potem blagoslovi. Ni smiselno 
hiteti in pripravljati slovesnost v času pred novo mašo, saj je že z novo mašo dovolj dela. 
Predlog je bil namreč ta, da bi prihodnjo nedeljo zvonove blagoslovili in pohiteli s 
pripravo treh manjših zvonov, da bi viseli do nove maše. Navzoči se s tem predlogom 
niso strinjali. Večina prisotnih je bila mnenja, da je blagoslov zvonov preveč 
pomemben dogodek, da bi ga opravili mimogrede in se je treba nanj dobro pripraviti. 
Menili so tudi, da je nesmiselno dvigati najprej tri zvonove in potem še tri. Bolj 
slovesno bo, ko bodo zazvonili vsi zvonovi hkrati. Vsi pa so se strinjali s tem, da 
morajo biti zvonovi v zvoniku še v tem letu. 

 Prihodnji ponedeljek, to je 2. julija, bo ob 17h v župnišču v Vrhpolju sestanek 
animatorjev letošnjega oratorija. Vabim mlade, da se pridružijo. 

 Strežniki:  

  
 Bralci beril: 29.6. Cirila Šček, Irena Šček         30.6. Aurora Poljšak 
   1.7. Urška N. Makovec, Nina Trošt ob 7.00; 
 Andreja Žigon, Barbara Batagelj ob 10.00 
                    Slap:  25.6. Ljubica Ženko                        1.7. Tadej Kobal, Alenka Močnik 
 Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče  

 Slap:  hišne številke 23, 67, 70 

 

Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si,   Gsm: 041 713 879 

PON: ob 19.00 Filip Skapin, Matevž Kodelja 
TOR: ob 19.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete 
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Marko koren 
PET: ob   7.00 Kristijan Boben, Jan Zorn 
SOB: ob 19.00 Matic Gregorič, Anže Tomažič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Simon Kete, Benjamin Kariž, Matic Gregorič 
 ob 10.00 Marko Koren, Anže Tomažič, Rudi Fajdiga, Filip Skapin, 

Amadej Kariž, Marijan Kariž 


