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ODPRTA NEBESA 
 

ekoč mi je afriški misijonar pripovedoval, kaj tamkajšnje prebivalce privlači h 
krščanstvu. Njihova domača vera je animizem – vera v duhove. Povsod so nevidno 

prisotni, večinoma pa so hudobni. Povzročajo vsakovrstno zlo v naravi in pri ljudeh. Krotijo 
jih čarovniki, toda njihova zarotovanja malo zaležejo. Zato žive ljudje v neprestanem strahu. 
Krščanska vera pa uči, da svet ni pod oblastjo duhov, temveč mu vlada vsemogočni Bog, ki 
je Oče, ki ima ljudi rad, ki sicer dopušča zlo, a ga obvlada in ga obrača ljudem v dobro. Jezus 
je okusil zlo, a ga je tudi premagal. Kdor sprejme krščanstvo, se otrese strahu pred duhovi, 
pridruži se Kristusu zmagovalcu, po svojih močeh skupaj z njim premaguje zlo in veruje v 
dokončno zmago dobrega. 

Evropski človek sicer ni animist v afriškem smislu, prisotnost 
zla v naravi in v sebi pa prav tako čuti. Dolga stoletja se je 
zdaj manj zdaj bolj uspešno spopadal s tem zlom, verujoč v 
Kristusa. Pozneje pa si je ustvaril znanost in tehniko. Vse bolj 
se je začel zanašati nanju. V njima je zaslutil čarobno moč in 
začel iz svoje srede preganjati zlo. Marsikaterega hudega 
duha mu je res uspelo ugnati. Postal je samozavesten. Kristus 
mu je bil odveč. Zavrgel ga je.  
Zgodilo se je pa nekaj, česar še v sanjah ni pričakoval. 
Hudobni duh ni bil premagan, ampak se je le potuhnil in 
začasno umaknil. Vrača se. Vrača z druščino, ki je videti 
sedemkrat hujša. 
Kristjani ne gledamo v znanosti, tehniki in napredku 
hudobnega duha. V vsem gledamo Božje darove, ki so nam 
dani v korist in blagoslov. Nismo pa slepi, da ne bi videli zla, 

N

ki se kot senca plazi z vsem, kar je dobrega. Skupaj z drugimi ljudmi dobre volje se trudimo 
temu zlu stopati na prste. Vemo pa, da mu z lastno močjo nismo kos. Verujemo, da mu je 
kos le tisti, ki so se nad njim pri krstu odprla nebesa. 
Ko smo bili krščeni, so se odprla tudi nad nami. 

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu 
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Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami 
postali Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega 
otroka. Te besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h 
Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah 
našega življenja. 
 

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. 
Naj ti nakloni takšen dom 

– pa naj bo majhno stanovanje ali veliko hišo – 
kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet. 

Naj ti bo dano srečati ljudi, 
ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. 

Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, ne da bi se čutil manjvrednega. 
Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer ne vzbujajo zavisti. 

Gospod naj te blagoslavlja na tvoji življenjski poti. 
Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamnita, naj ti da pravo obutev. 

Podari naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob robu poti. 
Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo 

in naj te varuje pred tem, 
da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot. 

Ne oziraj se na prehojeno pot, 
usmerjaj svoj pogled proti cilju. 

 Po: Zakladnica molitve, Ruth Heil 
 

 



����    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 13.1. JEZUSOV KRST, praznik 
  7.00 ††† Leban, Gradišče  
  8.30 Slap: Za Božji blagoslov in varstvo 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
PON., 14.1.  Oton, prior 
  18.00 ††† Kodelja, Grabrijanova  
   † Jože Marc, obletna, Kosovelova  
TOR., 15.1. Absalom Koprski, škof 
  18.00 Slap: † Jakob Furlan, 30. dan 
  18.00 Gradišče:  † Otilija Malik, Gradišče  
SRE., 16.1. Marcel, papež 
  7.00  † Stanko Premrl, Milana Bajca  
ČET., 17.1. Anton Puščavnik, opat, obvezni god 
  18.00 † Friderik Furlan, Vinarska  
PET., 18.1. Marjeta Ogrska, kneginja 
  18.00 † Boža Šraml, Gradnikova 
SOB., 19.1. Friderik Baraga, misijonar, božji služabnik 
  18.00 † Jurij Kete, Log 
NED., 20.1. 2. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Ivan Šček, Milana Bajca 
  8.30 Slap: † Franc Štekar, obletna, Slap  
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  
 

������   OZNANILA  ������ 
 

 Popoldne ob 14.30 ste vabljeni k molitvi rožnega venca, litanijam in blagoslovu. 
 Uradne ure so ta teden po rednem urniku, v torek od 9h do 12h in od 16h do 18.30. 
 Vse dejavnosti v župniji so po rednem urniku. 
 V ponedeljek po maši je molitev večernic, za tem je srečanje biblične skupine. 
 V četrtek začnemo molitveno osmino za edinost kristjanov. Pri vsaki maši bomo še posebej 

molili, da se krščanske cerkve, ki so skregane predvsem zaradi čisto posvetnih interesov, čim 
prej povežejo in skupaj zaživimo kot Kristusovi bratje. Naj se čim prej uresniči Jezusova 
molitev »da bo ena čreda en pastir«. 

 V četrtek po maši ste, kot vsak četrtek, vabljeni, da se pol ure ustavite v cerkvi v tihi  molitvi 
pred Najsvetejšim. 

 V četrtek, 17. 1. 2019, ob 18. 45 se nadaljujejo srečanja za duhovno spremljanje bolnikov. 
Srečanje je v župnišču v Vrhpolju. 

 V duhu prizadevanja za edinost in sprejemanja naših vzhodih bratov bomo v soboto 2. marca 
v naši župniji obhajali mašo po obredu sv. Janeza Zlatoustega. Da ne bo zadrege: to ni 
pravoslavna maša, ampak še vedno katoliška. Obred pa ne bo rimski, po katerem sicer 
mašujemo vsak dan, ampak drugačen, kot ga je sestavil sv. Janez Zlatousti, ko Cerkve še niso 
bile razdeljene. Več o tem bom spregovoril prihodnjo nedeljo v pridigi. Maševal bo prof. 
Anton Štrukelj, profesor dogmatike in patristike na teološki fakulteti v Ljubljani. Imeli bomo 

priložnost, da bomo prisostvovali čudovitemu poduhovljenemu obredu, kjer si vso mašo 
odpevata duhovnik in zbor. Pri maši bosta sodelovala naša župnijska zbora moški in mešani. 
Zato vabim pevce, da redno prihajate na vaje, da se primerno pripravimo. 

 Vabim vas, da čim prej poravnate naročnino na verski tisk. V Vipavi to naredite v zakristiji 
pri g. Oskarju, na Slapu pa v župnišču pri ge. Pepci. Potrudite se, da tisk poravnate pred 
koncem januarja. Kasneje nam bodo založbe zaračunale naročnino brez popusta. 

 Strežniki:  

 
 Bralci beril: 19.1. Anja Lavrenčič 
                 
  
                 Slap:   

 20.1.   Lejla Irgl, Danilo Guštin ob 7.00; 
            Tatjana in Robert Batagelj ob 10.00 
           Aleš Malik, Andreja Nagode 

  Krašenje in čiščenje cerkve: Gradišče 
                                            Slap:                                             hišne številke 4e, 6a, 67a 

  Čiščenje cerkvene hiše: Janja Čehovin, Elvira Jež 
Čiščenje veroučne učilnice na Slapu: starši otrok iz 3. razreda 
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sak kristjan bi moral biti stalno znamenje Božje zaveze v svetu. Kristjani bi morali biti 
ponosni na to svojo izvoljenost, na pripadnost Bogu, tudi ob nasprotovanju sveta. Toda, 

ali smo res? Vzemimo samo majhen izraz svoje vernosti: Se pred kosilom pokrižamo tudi v 
javnosti: npr. v gostišču, pred ljudmi, ali pa nas je sram pokazati svojo vernost? 

Svetega Ignacija Antiohijskega, ki se nikakor ni hotel odreči 
krščanstvu, je poklica predse rimski cesar Trajan in mu posmehljivo 
in prezirljivo dejal: »Ignacij, ti si pravo revše!« Ignacij pa mu je 
pogumno odgovoril: »Nihče naj se ne drzne Ignacija imenovati 
reveža, kajti jaz nosim Kristusa!« »Kako moreš reči, da nosiš 
Kristusa?« pravi cesar. »To je vzvišen dar, ki sem ga dobil pri 
krstu,« je odvrnil Ignacij. 

Po; J. Kužnik,  V Marijini šoli – Svetli del 
 

 
 

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

PON: ob 18.00 Matevž Kodelja, Marko Koren 
TOR: ob 18.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman 
ČET: ob 18.00 Kristijan Boben, Pavel Strilič 
PET: ob 18.00 Jan Zorn, Sebastijan Jermol 
SOB: ob 18.00 Jakob Strilič, Matic Gregorič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Matic Gregorič, Anže Tomažič 
 ob 10.00 

ob 14.30 
Jan Poljšak, Matic Tomažič, Jakob Strilič, Jan Zorn 
Kristijan Boben, Jan poljsak 
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