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DRUGAČNA PRAVILA RIBIŠTVA

P

eter se je kar spoznal na ribištvo. Podvomil pa je, da je to področje domače tudi Jezusu,
saj mu je ta sredi belega dne svetoval, naj odrine na globoko in vrže mreže. Tega ne bi
storil noben izkušen ribič. Zato je Jezusovo naročilo sicer izpolnil, a z jasnim pridržkom: »Na
tvojo besedo.« Potihoma si je mislil: Če se bo tu kdo osmešil, ne bom jaz tisti.
Podoba pa se je kaj kmalu spremenila. Nihče ni bil osmešen. Peter pa se je hudo zresnil.
Mreže so bile v hipu polne rib. Česa takega ribištva vajeni Simon še ni doživel. Zaslutil je,
da mora biti tu na delu višja sila, ki presega njegova ribiška izkustva.
Jezus je v tem primeru zares obšel naravne zakonitosti ribištva. Nobenega zagotovila ni dal,
da bo tako delal vedno. Izkustvo kaže nasprotno – kaj takega se zgodi zelo poredko. Dogodek
na jezeru nam hoče povedati, da ima Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti. Ni odgovoren
nam, kdaj, kje in kako bo s to oblastjo razpolagal. Gotovo pa je, da bo nagrajen vsakdo, ki
bo mogel reči, da se je vso noč trudil.
Petra je ob dogodku obšla groza. Začutil je bližino svetega. Čeprav mu Jezus ni ničesar očital,
je nenadoma prepoznal v sebi takšnega grešnika, da je čutil dolžnost to javno izpovedati.
Pred tem ni bil nič manj grešen, a mu je bila grešnost prikrita. Ko pa je ob čudežnem ribolovu
žarek Božje luči posijal v njegovo notranjost, je spoznal vso bedo
svoje duše. Skril bi se, bežal bi, a kam. Zato je prosil Jezusa, naj
gre On proč. Božja svetost in človeška grešnost pa ne spadata
skupaj. To je vedel tudi Jezus. Ni šel proč in tudi Petra ni odslovil.
Poskrbel pa je, da se je zgodilo nekaj drugega. V trenutku, ko je
Peter grešnost priznal, je ni bilo več. Odstranila jo je ista Jezusova
moč, ki je napolnila Petrovo mrežo z ribami. Peter je postal
usposobljen drugačnega ribištva: postal bo ribič ljudi.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo
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jerkoli se je pojavil Jezus, se je okrog njega zbrala
množica, da bi ga poslušala. Ko se je na začetku
svojega oznanjevalskega poslanstva pojavil ob
Genezareškem jezeru, ni bilo nič drugače. Ker je zbrana
množica pritiskala nanj, je stopil v enega od dveh
čolnov, ki so ju zapustili ribiči, in ga uporabil kot
plavajočo prižnico, da je lažje govoril ljudem.
Ko jih je nehal učiti, se je obrnil k Simonu (Petru), ki je bil lastnik čolna, v katerem je
sedel Jezus, in mu rekel, naj odrine na globoko in naj ribiči vržejo mreže za lov.
Zahteva je bila s strokovnega vidika popolnoma nelogična. Simon, kot izkušen ribič,
je bil najbrž prepričan: če so vso noč lovili brez uspeha, bodo podnevi, ko se ribe
pomaknejo globlje, ulovili še manj. Toda Simon je kljub vsemu rekel: "Na tvojo
besedo bom vrgel mreže" (Lk 5,5b). Sledil je fantastičen ulov.
Kaj je Simona prepričalo, da se je lotil dela, ki je bilo videti neizvedljivo? Zagotovo je
bila to vera, ki je ni proizvedel sam, ampak mu jo je vdihnil Bog, medtem ko je Simon
izpiral mreže in z enim ali obema ušesoma poslušal Jezusa. To najbrž še ni bila neka
močna vera, trdna kakor skala, ampak prej v slogu: "Velja poskusiti, škoditi ne more."
Ta vera, ki so jo ribiči potrdili s tem, da so vrgli mreže, je rodila bogat sad. Ob tem je
bilo Simonu nemudoma popolnoma jasno, da nima opravka s komerkoli, ampak s
človekom prav posebne vrste, a ne le s človekom, kajti ob osebnem srečanju z Jezusom
je izpovedal svoj greh: "Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!" (Lk
5,8b). Jezus Kristus je pravi Bog in pravi človek. Srečanje z Jezusom nikogar ne pusti
ravnodušnega: nekatere odpre, druge zakrkne. Jezus je Simona pomiril in mu
rekel: "Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi." Jezus je imel za Simona in njegove tovariše
poseben načrt. To malo skupino nepomembnih ljudi je začel pripravljati na
oznanjevanje Božjega kraljestva.
Povzeto po: blogspot.com/2016/06/vrzite-mreze.html

Evangelij nam je oznanjen. Sprejeli smo ga. Če
stojimo trdno v njem, se nam ni treba ničesar
bati, ker smo na poti rešitve. Postanemo lahko
kot ribiči – vztrajni in trdoživi. Pripravljeni na
uspeh in neuspeh.
Jezusovi učenci – ribiči so bili dovzetni za
novosti, zato so vrgli mrežo celo podnevi, proti
vsem ribiškim pravilom. Zaupali so Jezusu in
uspelo jim je. Ulov je bil velik.
Smo tudi mi kot ribiči pripravljeni slediti
Jezusu, zanj trpeti in delati, kar bo hotel, pa
čeprav nam še zdaleč ne bo jasno, kaj bo to in
kako se bo končalo?
Po; Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C

SVETE MAŠE
NED., 10.2.

PON., 11.2.

TOR., 12.2.

SRE., 13.2.
ČET., 14.2.

PET., 15.2.
SOB., 16.2.
NED., 17.2.

5. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Vincencij in Štefanija Premrl, obletna, Gradišče
8.30 Slap: † Volk Branko, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Lurška Mati Božja, dan bolnikov
18.00 za duhovne in redovne poklice, Vojkova
† Jožefa Česen, Gradišče
† Peter Bajec, obletna, Ob Beli
Feliks (Srečko), opat
18.00 Slap: † Štefanija Močnik, 30. dan
18.00 Gradišče: † Karlo Naglost, Gradišče
Jordan Saški, redovnik
7.00 † Franc Marc, obletna, Milana Bajca
Valentin, duhovnik in mučenec
18.00 † Vida Petrič, Gradišče
Slap: †Vera Jež, osmina
Klavdij, redovnik
18.00 † Boža Šraml, Kreljeva
Julijana Koprska, mučenka
18.00 † Ljudmila Margon, Nanos
6. NEDELJA MED LETOM
7.00 ††† Ferjančič, Cesta 18. aprila
8.30 Slap: ††† starše Marc, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane













OZNANILA
 Popoldne ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov.
 Še danes je čas, da oddate naročilnico za tri brezplačne številke Družine.
 V ponedeljek je ob 18.00 maša za zdravstvene in socialne delavce, člane skupine za duhovno
spremljanje bolnikov, svojce in vse, ki se kakorkoli ukvarjate z bolnimi in ostarelimi.
Mašo bo vodil škof Metod Pirih. Po maši ste vabljenji v župnijski dom na pogostitev.
 Biblična skupina ima srečanje v torek ob 19h. Srečanje je prestavljeno zaradi dejavnosti
v ponedeljek.
 Uradne ure so v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30.
 V sredo, 13. februarja vas Klub krščanskih izobražencev vabi v Lično hišo v Ajdovščini,
kjer bo ob kulturnem prazniku pogovorni večer z Alino Asbergo Nabergoj. Večer bosta
obogatila Polona Kunaver Ličen s klavirjem in Oskar Ličen z violino.
 Na Slapu še niste vsi poravnali naročnine za verski tisk. Prosim, če lahko to storite čim prej.
 Na Slapu sem uspel obiskati praktično vse hiše, razen nekaj posameznih, kjer ni bilo
nobenega doma. Te bom poskušal najti danes popoldne po 15. uri. Če sem še koga






izpustil, me pokličite po telefonu, 041/713-879, da se dogovorimo za obisk.
Zahvaljujem se za darove, ki ste jih namenili ob obisku in blagoslovu kot biro (dar) za
duhovnika. Zahvaljujem se tudi vsem iz Vipave, ki ste svoj dar darovali bodisi v kuverti
skupaj z nedeljsko nabirko, bodisi osebno v pisarni. Vsak daruje po zmožnostih, je pa
prav, da vsak daruje vsaj nekaj. Ne gre za to, koliko bo potem župnik bogat ali reven.
Poleg tega, da župniku tako omogočimo preživetje, saj nimamo sicer nobenih prihodkov
ne od države ne od Vatikana, s svojim darom pokažemo spoštovanje, pripadnost,
odgovornost in pripravljenost narediti nekaj za skupne vrednote.
V soboto ob 19h je v veroučni učilnici na Slapu sestanek pastoralnega sveta za Slap.
V torek, 19. februarja ob 19h bo v župnijskem domu v Vipavi sestanek Župnijskega
pastoralnega sveta.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije prireja dobrodelni koncert Bodi svetloba v
petek, 22. februarja v Škofijski gimnaziji Vipava. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki
boste podprli program Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti
slepih in slabovidnih. Lepo vabljeni!
Od petka, 22. februarja do nedelje, 24. februarja bo v Domu matere Terezije v Ilirski
Bistrici svetopisemski vikend z naslovom Moliti s psalmi. Vodi dr. Alan Tedeško.
Prijavite se lahko naši svetopisemski skupini, v župnišču ali neposredno sestri Štefki
Bizjak na 051/671-757.
Dve leti nazaj smo pomagali Simonu Cigoju zbrati sredstva za misijon v Etiopiji. Konec
meseca Simon spet odhaja za nekaj dni tja. Če je kdo pripravljen darovati za misijonarje
v Etiopiji, lahko to naredi danes po vsaki maši, kjer bo Simon zbiral sredstva pred
cerkvijo. Lahko pa to naredite do prihodnje nedelje, vendar vaš dar oddate v zakristiji ali
v župnišču.
Strežniki:
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 Anže Tomažič, Pavel Strilič
PET: ob 18.00 Matic Gregorič, Kristijan Boben
SOB: ob 18.00 Jakob Strilič, Matic Tomažič
NED: ob 7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Sebastijan Jermol, Marko Koren
ob 10.00 Kristijan Boben, Rudi Fajdiga, Matic Gregorič, Jan Poljšak
ob 14.30 Matevž Kodelja, Matic Gregorič
Bralci beril: 16.2. Klemen Kete
17.2. Elvira Jež, Tomaž Vrčon ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara Tomažič ob 10.00
Slap:
Matej Petrič, Orjana Curk
Krašenje in čiščenje cerkve: Na Produ, Zemono, Log
Slap: hišne številke 8, 10
Čiščenje cerkvene hiše: Vlasta Lavrenčič, Stanka Mikuž
Čiščenje veroučne učilnice na Slapu: starši otrok iz 2. razreda
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

