,

OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

prestopajo meja nravnosti; duhovnikom, da je potrebno evangelij oznanjati bolj z
življenjem kot z besedo …
Vsem pa bi povedal, naj bodo pripravljeni na prihod nekoga, ki bo imel v roki
velnico. Čistil bo svoj skedenj in odbiral zrnje. Takrat ne bo dobro biti plevel.
Po: p. F. Cerar: Evangelij na prepihu

Vipava, Slap, Gradišče, Log
Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu
zmeraj; ponavljam vam, veselite se.
Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem.
Gospod je blizu. (Flp, 4,4)
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ČASNIKAR OB JORDANU

D

anes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih
sprašujejo o tem in onem, kar bi bralce in poslušalce utegnilo zanimati.
Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga je za časa Tiberija ujel »časnikar«
Luka iz Antiohije na bregu reke Jordan. Takrat je tam nastopal mogočen prerok.
Njegov glas je odmeval po širni pokrajini. Množice so se zgrinjale okrog njega in ga
poslušale. Ljudje raznih poklicev so ga spraševali, kaj naj storijo. Mož se ni izmikal
odgovorom. Jasno in odločno jim je dajal navodila za življenje. Nikogar ni
nagovarjal, naj pride za njim v puščavo, naj se, kot on, oblači v velblodjo kožo in
hrani s kobilicami. Ne! Vsakdo naj ostane pri svojem poklicu, toda opravlja naj ga
dobro in odgovorno in naj se varuje krivice.
Kako bi govoril ta prerok danes nam? Nič drugače.
Poklicev je sicer mnogo več, kot so ji poznali v tistem
času. Vsi so potrebni in nobenega ne bi zavračal.
Vsakomur pa bi dal vedeti, da je njegova prva dolžnost
delati dobro in se varovati krivice.
Zdravnikom bi govoril, da je njihov poklic življenje
ohranjati, v nobenem primeru pa moriti; učiteljem in
vzgojiteljem bi naročal, naj mladim vcepljajo ljubezen do
resnice, pa naj bo ta na katerikoli strani; oblastnikom, naj
krotijo nasilneže in ščitijo slabotne; inženirjem in
kemikom, naj ne uničujejo narave in ne zastrupljajo
okolja; sodnikom, naj odmerjajo pravico in se ne dajo
podkupovati; umetnikom, naj pri odkrivanju lepote ne

Pavel, ne poslušamo te.
Mi kristjani le redkokdaj znamo biti veseli v Gospodu.
Nasprotno! Znani smo kot kujavi, cmeravi in tarnajoči ljudje.
In mnogi zavračajo Jezusa ravno zato, ker se ustrašijo naše žalosti.
Pavel, ne poslušamo te.
Dovolimo, da nam zlo, ki nas obdaja, teži srce,
namesto da bi pripomogli k razcvetu dobrega v veselje vseh.
Pavel, ne poslušamo te.
Poslušajo te svetniki in zato vzbujajo začudenje,
še več, ljudje, celo njihovi učenci, jih imajo za nore.
Pavel, ne poslušamo te.
Bojimo se praznovanja in veselja in zaradi naših temnih in žalostnih oblek
se ljudje bojijo, da prinašamo nesrečo.
Pavel, zgani nas!
Ne moremo pričevati, da je Gospod blizu, če se držimo kakor pogrebci.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

SVETE MAŠE
NED., 16.12. 3. ADVENTNA NEDELJA
7.00 †† Ivan in Cvetka Naglost, obletna, Laurinova
8.30 Slap: ††† Petrič in Štrancar, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 17.12. Viviana, opatinja
18.00 †† Alojz in Marija Ferjančič, Gradišče
TOR., 18.12. Gatijan, misijonar
18.00 ††† Božič, Gradišče
19.00 Slap: v čast Materi Božji za Božje varstvo, Slap
SRE., 19.12. Urban V., papež
7.00 † Branko Puc, obletna, Kosovelova
ČET., 20.12. Dominik, opat
18.00 † Bogdana Curk, obletna, Gradišče
PET., 21.12. Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj
18.00 † Olga Raspor, obletna Zemono
SOB., 22.12. Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
18.00 † Ivana Kalc, Na Produ
NED., 23.12. 4. ADVENTNA NEDELJA
7.00 † Marija Fabjan, obletna, Gradnikova
8.30 Slap: † Branko Ukmar, obletna, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane











OZNANILA
 Popoldne ob 14.30 je začetek božične devedtnevnice. Po devetdnevnici so še litanije
Matere Božje in blagoslov.
 Na enak način bomo devetdnevnico obhajali tudi prihodnjo nedeljo, med tednom pa je
vključena v mašo. Isto velja v sredo, ko je maša zjutraj.
 Na Slapu je devetdnevnica med tednom ob 18. uri kot samostojna pobožnost, razen v
torek in ob nedeljah, ko je vključena v mašo. Vodenje devetdnevnice so sprejeli člani
pastoralnega in gospodarskega sveta.
 Ta teden poskrbite, da opravite spoved pred božičnimi prazniki.
 Otroci v Vipavi imajo spoved v času verouka.
 Na Slapu je spovedovanje v torek po maši.
 V Logu je spovedovanje v sredo od 9h do 12h in od 15h do 19h.
 V Vipavi bo spovedovanje v petek od 15h do maše in v soboto od 9h do 12h in od
15h do maše. V soboto dopoldne bo na razpolago za spoved tudi škof Metod Pirih.
 Uradne ure so ta teden samo dopoldne in sicer v torek od 9h do 12h in četrtek od 9h do 12h.
 V sredo zvečer ob 19h so skupne vaje za vse pevske skupine, tudi za pevce s Slapa.
Pripravili se boste na skupno sodelovanje na praznik sv. Štefana.
 Klub krščanskih izobražencev Ajdovščina in Karitas Vipavske dekanije vabita na
predavanje Aleša Čerina Na obisk k »ta mladim« v copatih. Predavanje bo v četrtek,




20.12. v Škofijski gimnaziji Vipava ob 20. uri.
Velja samo za Slap: Za svečano božično okrasitev cerkve na Slapu zbiramo
prostovoljne prispevke. Na mizi za verski tisk bo do prihodnje nedelje škatla, v katero
lahko oddate svoj prispevek. To je priložnost, da nekaj prispevate tudi tisi, ki sicer
med letom nimate te možnosti.
Za krašenje in čiščenje cerkve na Slapu za prvo polovico prihodnjega leta, vabimo
vse mame, ki še niso v tej skupini. Prijavite se gospe Ljubici na št. 051 825 334, da
naredimo seznam.
Popoldan na Slapu v soboto, 22.dec. ob 15.30 organizira božično slaščičarsko delavnico.
Pekli, okrasili in pojedli bomo razne božične piškote. VSI OTROCI, pridružite se
animatorjem v stari šoli. Se vidimo!
Strežniki:
PON: ob 18.00 Matevž Kodelja, Marko Koren
TOR: ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Jaka Leban
SRE: ob 7.00 Matej Kete, Matic Gregorič
ČET: ob 18.00 Rudi Fajdiga, Pavel Strilič
PET: ob 18.00 Matevž Kodelja, Kristijan Boben
SOB: ob 18.00 Anže Tomažič, Jan Zorn
NED: ob 7.00 Matej Kete, Matic Gregorič, Kristijan Boben, Luka Rodman
ob 10.00 Sebastijan Jermol, Filip Skapin, Jakob Strilič, Marko Koren,
Klemen Kete, Jernej Fajdiga
ob 14.30 Kristijan Boben, Jan Zorn
Bralci beril: 17.12. Svetopisemska skupina
18.12. Aleš Praček
19.12. Martina Naglost
20.12. Tatjana Batagelj
21.12. Jernej Naglost
22.12. Mirjam Klemše
23.12. Urška N. Makovec, Maja Furlan ob 7.00
Tatjana in Robert Batagelj ob 10.00
Slap: Matej Petrič, Orjana Curk
Krašenje in čiščenje cerkve: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica
Slap: hišne številke 3i, 3c
Čiščenje cerkvene hiše: Vida Trošt Vidic, Mateja Bušen

Lahko je biti srečen, ko delamo, kar želimo. Srečo moramo odkriti v tem, kar
moramo delati, ne pa v tistem, kar radi delamo. To prinaša Božji blagoslov.
Sreča ni v praznem samozadovoljstvu. Ne zamenjujmo veselja z
zadovoljstvom. Samo Bog lahko izpolni našo željo po sreči in najglobljem
veselju. Notranje veselje je znamenje Božje navzočnosti. Temelj našega veselja je zavest,
da nam je »Gospod blizu« (Flp 4,5).
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

