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ad bi bil podoben modrim.

OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

Na nebu, ki se zdi negibno,
bi rad znal odkriti zvezdo, ki vzide in gre naprej.
Rad bi bil podoben modrim.
Rad bi imel razumnost in pogum,
da bi pustil tisto, kar že poznam, in iskal to, kar je novo.
Rad bi znal iti dlje od tistega, kar vsi govorijo in kar vsi delajo.
Rad bi bil podoben modrim.
Rad bi ravnal drugače kakor Herodi,
ki se bojijo, da bodo izgubili to, kar imajo.
Rad bi ravnal drugače kakor stranka
velikih duhovnikov in pismoukov, ki znajo Sveto pismo na pamet,
a ostajajo jetniki svojih stališč.

LETO 2019
Št. 1
6.1.2019 – Sveti trije kralji

Gospod, daj, da bom podoben modrim.

MAJHEN IN VELIK, SLABOTEN IN MOGOČEN

Z

godba o modrih, ki so se prišli Jezusu poklonit, je znana. Zato le nekaj misli …
Jezus priteguje nove častilce, vendar ne s silo. Kdor prihaja k njemu, naj pride po svoji volji.
Zgodovina pozna verstvo, ki uči, da je treba drugoverce skušati pritegniti zlepa, če to ne gre, pa
zgrda. Tudi naš narod je pred stoletji občutil, kaj je to pomenilo. Jezus spoštuje svobodo vsakega
človeka. Če so kdaj kje kristjani hoteli koga s silo pridobivati za Kristusa, so to počeli proti njegovi
volji. Jezus priteguje srca s svojo notranjo močjo, kot je pritegnil modre.
Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki se dajo razumsko dokazati in bi se jim, kdor dosledno
misli, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po notranjem čutu. Ta čut velikokrat ne ve
navesti jasnih in prepričljivih razlogov, tako da tisti, ki tega čuta nima, ob onem, ki ga ima, lahko
skomigne z rameni in se mu morda celo posmehuje. Kdor pa ta čut ima, je prepričan o svojem
prav in sledi notranjemu glasu. Tako je bilo z modrimi. Možno je dvomiti, ali so res gledali zvezdo
z očmi, ni pa dvoma, da jim je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot in privedla do Jezusa. Niso se
spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo, zakaj ne gredo za njo. Zase pa so vedeli, da
jih vabi za seboj.
Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu učeno razpravljati in tudi težko povedo, zakaj verujejo. Toda
v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in tega prepričanja jim nihče ne more omajati.
Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja predstave, ki smo
si jih o njem ustvarili. Modri so novorojenega kralja iskali v
Jeruzalemu na kraljevskem dvoru, a ga tam ni bilo. Ni ga bilo tudi v
bogati meščanski hiši v Betlehemu. Našli so ga v skromnem bivališču
v naročju preproste žene.
Tako je velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal velikega,
mogočnega, zmagoslavnega in v očeh ljudi pomembnega, on pa je
majhen in slaboten, mnogim nepoznan in od mnogih nepriznan.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

Ker ti nisi negiben v nebesih,
temveč tam, kjer vzide zvezda in vodi na dolgo pot.
Ti ne prebivaš v znanih palačah,
temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli
na tvojo ponižno in svetlobe polno navzočnost.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

O Bog, ti bivaš v nedostopni svetlobi,
toda odsev tvoje slave
vidimo v otroku v jaslih.
Modri z Vzhoda so videli zvezdo
in njena svetloba jih je vodila,
ko so odšli na pot,
da bi te iskali, našli in te počastili,
da bi te iskali, te našli in te molili.
S seboj so vzeli dragocena darila zate:
zlato hvaležne ljubezni,
kadilo spoštljivega češčenja,
miro tihe bolečine.
Ko so pokleknili pred tebe,
so pozabili nase.
Ko so pozabili nase,
si bil ti navzoč v njih.
Njihove želje so se tako izpolnile.
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

SVETE MAŠE
NED., 6.1.

PON., 7.1.

TOR., 8.1.

SRE., 9.1.
ČET., 10.1.
PET., 11.1.
SOB., 12.1.
NED., 13.1.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Trije kralji
7.00 † Anica Planinc, Na hribu
8.30 Slap: † Miran Marc, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Rajmund, duhovnik
18.00 †† Hedvika in Albin Doles, obletna, Tabor
† Nadja Perhavc, osmina
Severin Noriški, opat
18.00 Slap: † Metod Potrata, Slap
18.00 Gradišče: † Ivan Ferjančič, obletna, Gradišče
Hadrijan, opat
7.00 † Rafko Premrl, Milana Bajca
Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj
18.00 † Franka Nabergoj, 30. dan
Pavlin Oglejski, obvezni god
18.00 †† Alojzija in Marija Naglost, Gradišče
Tatjana (Tanja), mučenka
18.00 † Jožef Kastelan, Zemono
JEZUSOV KRST
7.00 ††† Leban, Gradišče
8.30 Slap: Za božji blagoslov in varstvo
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Popoldne ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov.
 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30. Ker zaradi praznikov
dolgo ni bilo uradnih ur, bom na razpolago v pisarni tudi v četrtek od 9h do 12h.
 Jutri, v ponedeljek, po maši nas bo obiskal pater Peter Lavrih. Ob projekciji slik nam bo
spregovoril o poteh sv. Pavla, kako je bilo takrat in kako ti kraji izgledajo danes.
Predavanje ni samo za biblično skupino, ampak za vse, ki jih to zanima. Pater Peter nas
je navdušil že v času misijona. To srečanje z njim je hkrati tudi del obnove misijona, da
se spomnimo vseh lepi sporočil, ki smo jih takrat slišali.
 Konec je tudi veroučnih počitnic in vse veroučne skupine imajo srečanje po
rednem urniku.
 Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v trikraljevski akciji in izpeljali
koledovanje po Vipavi. Hvala tudi vsem za vaše darove, ki ste jih po kolednikih
namenili za misijone. Zbrali smo 4.435,51 €. Bog vam vašo darežljivost povrni
z zemeljskimi in nebeškimi darovi.
 V soboto je srečanje kolednikov vse škofije. Srečanje začne ob 10h z mašo v kapeli v
dijaškem domu, nadaljuje pa se s programom v škofijski gimnaziji. Vabljeni ste











animatorji, vsi koledniki in ostali sodelavci.
Na Slapu bom blagoslavljal hiše danes popoldne po 15h do večera, ter prihodnjo soboto
med 14. in 17. uro.
V soboto, 12. januarja od 16. ure dalje bo na Slapu v šoli delavnica, ko se boste učili,
kako so nekoč pri hiši pletli razne posode iz vrbe ali po domače iz " beke". Za eno manjšo
košarico si naberi šop vrbe, vejice naj bodo tanjše in bolj dolge. Kako pa začeti in kako
izdelati košarico, vas bo naučil g. Marko Kokalj. Popoldan na Slapu vabi na delavnico
vse otroke in starše. Zelo bo zanimivo. Pridite!
V nedeljo, na praznik Jezusovega krsta, naj VSI otroci, na Slapu in v Vipavi, prinesejo
svoje darove, zbrane v adventu za lačne otroke. Oddali jih boste v posebno košaro. Starši
in katehisti spomnite otroke.
Pri maši na Slapu bo tudi blagoslov vode, soli in vina. Vse prineseno postavite
na stranske oltarje.
V soboto dopoldne bi šli z ekipo, ki je v vipavski cerkvi izdelovala jaslice na ogled jaslic
na Sveto Goro in še nekaj cerkva v bližini. Odhod bi bil ob 8h zjutraj. Javite se po maši
v zakristiji, da se dogovorimo vse potrebno.
Na Zemonu je bila v teh dneh dokončana nova kapelica Svete Družine. Mozaik zanjo je
izdelal p. Marko Rupnik. Kdaj bo blagoslov kapelice je odvisno od njega.
Čestitke vsem, ki ste izpeljali to delo in hvala vsem, ki ste postavitev kapelice
omogočili s svojimi darovi.

 Strežniki:
PON: ob 18.00
TOR: ob 18.00
SRE: ob 7.00
ČET: ob 18.00
PET: ob 18.00
SOB: ob 18.00
NED: ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30
 Bralci beril:

Jan Zorn, Marko Koren
Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak
Matej Kete, Matevž Kodelja
Kristijan Boben, Pavel Strilič
Jan Zorn, Sebastijan Jermol
Jakob Strilič, Matic Gregorič
Matej Kete, Luka Rodman, Matic Gregorič, Anže Tomažič
Jan Poljšak, Matic Tomažič, Jakob Strilič, Matevž Kodelja
Marko Koren, Sebastijan Jermol

7.1. Nadja Rodman Koradin
12.1. Katja Lavrenčič
13.1. Elvira Jež, Tomaž Vrčon ob 7.00;
Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00

Slap:
Matej Petrič, Orjana Curk
 Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče
Slap: hišne številke 2b, 4d
 Čiščenje cerkvene hiše: Martina Ambrožič, Kristina Furlan
Čiščenje veroučne učilnice na Slapu: starši otrok iz 3. razreda
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

