OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

globoka želja izpolnjevati njegovo voljo, veselo služenje bližnjemu. Njej se pustimo
voditi, da nas Bog, ki prihaja, ne bi našel zaprtih in raztresenih, temveč bo lahko v
vsakem izmed nas vsaj nekoliko razširil svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru.

Vipava, Slap, Gradišče, Log
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GOSPOD PRIHAJA

utro je. Odpravim se v cerkev k jutranji maši. Cerkev je še temna, ni še praznično
osvetljena – tudi moje življenje ne. Toda moje oči so uprte v svečo pred menoj. Ena
samcata. Na adventnem vencu. Pogledam v mali plamen. Ne bom iskala vzroka zanj,
saj ni zato tu, da bi …, preprosto je tu. Nima ambicije, ne domišlja si, da bo osvetlil
celo cerkev. Gori tu in se podarja in razdaja. In ne sprašuje, kaj prinaša.
Pa vendar – ta mali plamen postaja luč v temi. Moje oči ga iščejo, v tem hladnem jutru
me celo malo ogreje. Teme ne more pregnati – pa vendar govori o upanju v vsej
brezupnosti, pripoveduje mi o tem, da obstaja luč, ki prihaja v našo, v mojo temo. Še
verjamem v to luč? Lahko otroško zaupam Bogu in prinesem predenj vse temine v sebi
in okoli sebe, da bi jih osvetlil?
Andrea Schwarz

B

eseda „advent“ pomeni „prihod“ ali „prisotnost“. V antičnem svetu je označevala
prihod kralja ali cesarja v neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom „advent“
označujemo prihod Boga in njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema
ves kozmos in zgodovino in obsega dva vrhunska trenutka. To sta prvi in drugi
Kristusov prihod. Prvi prihod je učlovečenje, drugi je njegova slovesna vrnitev ob
koncu časov. Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v čuječnosti in dejavnosti. K temu
nas danes spodbuja Božja beseda, ki nam govori, kako naj se vedemo, da bomo
pripravljeni na Gospodov prihod. V Lukovem evangeliju Jezus učencem pravi:
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi
skrbmi ..., bedite in vsak čas molíte« (Lk 21,34–36). Torej, zmernost in molitev.
Apostol Pavel dodaja povabilo k rasti v preobilju ljubezni, s katero naj ljubimo drug
drugega in vse … tako da bi Gospod naša srca utrdil, da bodo neoporečna v svetosti
(prim. 1 Tes 3,12–13).
Sredi pretresov sveta ali puščave brezbrižnosti in
materializma kristjani prejemamo odrešenje od
Boga in o njem pričujejo z drugačnim načinom
življenja. Tako smo podobni mestu, ki stoji na
gori. Skupnost vernih je namreč znamenje Božje
ljubezni, njegove pravičnosti, ki je „že“ prisotna v
zgodovini, ki pa „še ni“ popolnoma uresničena. Zato
jo je treba vedno pričakovati, zanjo prositi in
potrpežljivo in pogumno iskati.
V Mariji, ki v polnosti uteleša duha adventa, za
katerega je značilno poslušanje Boga, je ena sama

SVETE MAŠE
NED., 2.12.

PON., 3.12.

TOR., 4.12.

SRE., 5.12.
ČET., 6.12.
PET., 7.12.
SOB., 8.12.

NED., 9.12.

1. ADVENTNA NEDELJA – nedelja Karitas
7.00 † Gregor Kostanjevic, obletna, Zemono
8.30 Slap: †† Ivan in Stanislava Durn, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
Franćišek Ksaver, duhovnik, obvezni god
18.00 † Tine Premrl, Milana Bajca
†† Maruška in Rafael Premrl, obletna, Tabor
Janez Damaščan, cerkveni učitelj
18.00 Slap: † Franc Vidrih, Slap
18.00 Gradišče: † Ivan Naglost, Gradišče
Sava, opat in puščavnik
18.00 † Dragica Trkman, Vojkova
Nikolaj (Miklavž), škof, obvezni god
18.00 ††† Valerij Prelc, obletna, Na hribu
Ambrož, škof in cerkveni učitelj
18.00 † Lidija Rondič, 30. dan
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
8.00 †† Bruno in Terezija Roba, Ivana Ščeka
18.00 Za duhovnike in duhovniške poklice, Kosovelova
2. ADVENTNA NEDELJA
7.00 ††† Žgavc in Premrl, Gradišče
8.30 Slap: ††† Starše in sorodnike, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane

Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
 V čast Materi Božji v zahvalo, Kosovelova
 V čast angelom varuhom, Kosovelova
 V čast Svetemu Duhu za mladino, Gradišče
 Za Božji blagoslov za mlade družine, Gradnikova
 ††† Bratovš, Tabor
 †† Ida in Anton Kariž, Kosovelova
 Za zdravje, Gradišče
 V čast Materi Božji za zdravje, Log
 † Boža Šraml, Gradnikova
 V čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Goriška

OZNANILA




















Danes ob 12.30 je na Gradišču krst Nejca Ščeka. Molimo za krščenca in njegovo družino.
Popoldne ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov.
Uradne ure so v torek dopoldne. Popoldne odpadejo zaradi pogreba.
V sredo je miklavževanje. Potekalo bo, kot smo vajeni že prejšnja leta v dveh skupinah
ob 16h in ob 19h. Ne glede na razporeditev po ulicah, prilagodite obisk Miklavža tako,
da ne boste manjkali pri verouku.
Zaradi miklavževanja v sredo ni jutranje maše, ampak je maša ob 18. uri.
V četrtek po maši je ura molitve pred Najsvetejšim. Molitev pripravlja biblična skupina.
V petek je prvi petek. Dopoldne po 9. uri je obhajanje bolnikov, od 17h dalje je priložnost
za spoved, po maši pa je pobožnost prvega petka.
V soboto je prva sobota, obenem pa je tudi praznik Marijinega brezmadežnega rojstva.
Maši ta dan sta dve in sicer zjutraj ob 8h in zvečer ob 18h. Pobožnost prve soboto je po
večerni maši. Priložnost za spoved je od 16. ure dalje.
Spodbujam vas k družinski molitvi ob adventnih venčkih. V ta namen boste prejeli ob
blagoslovu adventnih venčkov tudi knjižico Adventni sopotnik. Lep pripomoček za
molitev ob adventnem venčku je tudi adventni koledar, ki so ga otroci prejeli pri verouku.
Eno in drugo je praktični pripomoček družinam, ki ne vedo, kako bi oblikovali adventno
molitev. Družine, ki pa že imate ustaljen družinski običaj molitve, ohranjajte ta običaj.
knjižice pa lahko služijo kot dodatek za popestritev molitve.
Ponovno vabim k duhovnemu botrstvu – molitvi za naše birmance. V košari je še nekaj
listkov. Ni važno ali kdo s Slapa moli za nekoga iz Vipave in obratno. Sedaj smo ena
župnija in je to tudi oblika povezovanja.
Tudi letos bo naša župnija sodelovala pri trikraljevski akciji, ki bo potekala v soboto, 29.
12. Animatorji vabimo vse osnovnošolske otroke k sodelovanju in jih že veselo
pričakujemo na prvem srečanju kolednikov, ki bo v soboto, 8. 12. ob 15.00 v župnijskem
domu, kjer bodo izvedeli nadaljnje informacije o poteku trikraljevske akcije.
V soboto, na praznik Brezmadežne, ste po večerni maši povabljeni na ogled filma
Marijina zemlja. Film skozi osebna pričevanja spregovori o neizmerni božji ljubezni do
človeka in njegovem odrešenjskem načrtu.
Na Slapu je miklavževanje dan prej in sicer v torek takoj po maši. Vse otroke od 1 leta

starosti in do 6. razreda OŠ bo tudi obdaril. Pridite pozdravit sv. Miklavža.
 Popoldan na Slapu in Karitas Slap organizirata Miklavževo obdarovanje duhovnikov in
zaposlenih v Petrovem domu v Šempetru. Da bomo lahko vsakemu izmed njih podarili
skromno darilo, vas prosimo za pomoč. Za obdarovanje zbiramo različno sadje, orehe v
lupini, domače piškote, vino, kavo, čaj, med.., po lastni izbiri. Vse nam lahko prinesete v pon
.3. dec. med 18. in 19. uro v staro šolo, kjer bomo takoj pripravili darila. Kdor bo želel, nam
bo lahko pomagal. Tisti, ki takrat res ne morete, lahko prinesete še v torek k sv. maši.
Miklavževo spremstvo v sredo odpelje darila v Petrov dom. Za informacije pokličite
Ljubico na tel. 051 825 334. Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.
 Strežniki:
PON: ob 18.00 Jan Zorn, Rudi Fajdiga
TOR: ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
SRE: ob 18.00 Matej Kete, Luka Rodman
ČET: ob 18.00 Marko Koren, Pavel Strilič
PET: ob 18.00 Matevž Kodelja, Kristijan Boben
SOB: ob 8.00 Sebastijan Jermol, Anže Tomažič
ob 18.00 Matic Tomažič, Jakob Strilič
NED: ob 7.00 Matej Kete, Matic Gregorič, Kristijan Boben, Luka Rodman
ob 10.00 Rudi Fajdiga, Filip Skapin, Matevž Kodelja, Marko Koren,
Jernej Fajdiga, Klemen Kete
ob 14.30 Jan Poljšak, Matej Kete
 Bralci beril: 7.12. Anja Lavrenčič
8.12. Lejla Irgl, Danilo Guštin ob 8.00
Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 18.00
2.12. Nadja Koradin, Polona Puc ob 7.00;
Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00
Slap: Peter Furlan, Alenka Močnik
 Krašenje in čiščenje cerkve: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica
Slap: hišne številke 94, 88, 84, 92
 Čiščenje cerkvene hiše: Tatjana Rodman Oprešnik, Mojca Ambrožič
Čiščenje veroučne učilnice na Slapu: starši otrok iz 4. razreda

J

ezus nas v današnji Božji besedi svari: »Varujte se, da vam
srca ne bodo obtežena s požrešnostjo, pijanostjo in skrbmi
za to življenje in da vas tisti dan – to je dan Gospodovega
prihoda – ne ujame nenadoma kakor zanka.«
Z redno molitvijo ob prižgani sveči na adventnem vencu skozi
ta čas pričakovanja prosimo Gospoda, bi znali biti čuječi, da bi
bili na ta prihod notranje pripravljeni.
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

