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»BLAGOR TEBI, KI SE JOČEŠ« !!!??? 

 
»Blagor vam, ki zdaj jokate …« (prim. Lk 6,21). Kdo so ti, ki so žalostni, ki jokajo? 
Tisti, ki zaradi zunanjih razlogov (nesreče, bolezni, žalovanje, zaradi izgube ljubljene 
osebe ipd.) ali moralnih in duhovnih (življenjske situacije, ki jih je s človeškega vidika 
težko prenašati, občutek izgubljenosti in nemoči pri soočanju z zlom v svetu in 
človekovim zavračanjem Božjega načrta ipd.) doživljajo bolečino in tesnobo. Jezus 
blagruje te ljudi in tudi s tem vznemiri kulturo svojega časa. Pogani so namreč verjeli, 
da je bolne zadelo prekletstvo bogov. V Rimu so s Tarpejske skale metali v prepad 
prizadete otroke. Za Hebrejce je bila bolezen Božja kazen. 
Kdo pa so za Jezusa ti jokajoči, žalostni? To niso ljudje, ki bi jih Jezus blagroval zaradi 
njihove prizadetosti. Sicer ne bi posvetil svojega življenja temu, da je delal dobro 
vsem, ki so bili jetniki zla. Pustil bi jih v njihovi blaženosti. »Blaženi žalostni in 
jokajoči« so ljudje, ki se kljub stiski in prizadetosti ne jezijo na Boga, se ne zapirajo 
vase, ne dopustijo, da bi jih trpljenje premagalo, ostajajo dosledni pri svojih izbirah in 

si še naprej prizadevajo za Božje kraljestvo v 
prepričanju, da trpljenje – tudi najhujše, smrt – ni 
dokončno stanje, temveč sedanje prehodno obdobje, ki 
vodi v življenje, v katerem ni smrti, pa tudi žalovanja, 
vpitja in bolečine ne bo. 
In kako lahko to trdimo? Dokaz je Jezus. V Getsemaniju 
poti krvavi pot in se ne odpove izpolnjevanju Očetove 
volje in tako postane najbolj zgovoren primer blaženega 
žalostnega: ne cmerav, ne upogljiv, ne zakrknjen, ne 
zanesenjaški, temveč pogumen. 

»Blaženi žalostni« ljudje, ki ne skrunijo Božjega imena in si ne ustvarjajo lažnih podob 
Boga, so pravi blagoslov za vse, najprej za družbo in potem za Cerkev. Prav oni 
pripomorejo, da se širi dobro, in pospešujejo pravi napredek družbe. 

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni 
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Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa,  
smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. 1 Kor 15,19 

 

»Verjamem v Jezusa, duhovnikom pa ne zaupam!« 
pravijo mnogi. 
Lahko je občudovati Jezusa kot človeka. Nihče nam ni 
dal takega zgleda pogumnega, čistega,  velikodušnega 
življenja kakor on. Nihče kakor on ni pokazal, koliko 
lepega občuduje in si želi človeško  srce. 
Kdo ne ceni popolne in nesebične ljubezni, 
nenavezanosti na denar, nenasilnosti, prijaznosti in 
miline, usmiljenosti, zvestobe, gorečega prizadevanja za mir in pravičnost? 
Toda čemu naj bi služilo želeti si vse te lepe stvari, če jih ne bi mogli imeti v polnosti 
in za vedno? 
Ti papeži, ti škofi, ti duhovniki, ti redovniki in redovnice, ti kristjani, z vsemi svojimi 
pomanjkljivostmi, napakami, nedoslednostmi in nezvestobo, so tisti, ki jim ni dovolj samo 
občudovati Jezusa, temveč se želijo pridružiti vstalemu Jezusu, da bi večno živeli z njim. 
Verovati v Jezusa in ne v Cerkev je kakor občudovati polja, ki jih je pozlatila pšenica, 
in vinograde, ki dišijo po grozdju, ne pa kmete, ki jih obdelujejo, ker imajo blatne 
čevlje, preznojeno obleko in žuljave roke. 
P. s. Žito in grozdje lahko kupiš na tržnici, nebes pa ne. Moraš jih pridelati. 

 Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
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Blagor nam, če sebičnosti ne bomo   Blagor nam, če bomo znali 
postavljali za vodilo svojega življenja   zaradi Božjega kraljestva odpuščati, 
in ne uživanja za njegov smisel in cilj,   se zanj pogumno boriti 
temveč bomo, nasprotno,     delati in služiti, trpeti in ljubiti. 
znali odkriti v zmernosti izvir moči,  
v bolečini sredstvo odrešenja,  
v žrtvi najvišjo stopnjo veličine. 
 

Blagor nam, če bomo zatiranje    
raje prenašali kot pa ga povzročali,  
in če bomo čutili lakoto po pravičnosti. 
 

               Po; Zakladnica molitve – Pavel IV 
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NED., 17.2. 6. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 ††† Ferjančič, Cesta 18. aprila  
  8.30 Slap: ††† starše Marc, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 18.2.  Frančišek Regis, duhovnik in mučenec 
  18.00 † Miroslav Semenič, Cesta 18. aprila  
   † Tomaž Lorenz, obletna, Milana Bajca  
TOR., 19.2. Kondrad iz Piacenze, spokornik 
  18.00 Slap: ††† Volk in Žorž, Slap  
  18.00 Gradišče:  ††† Durn in Pregelj, Gradišče  
SRE., 20.2. Jacinta in Frančišek, fatimska pastirčka 
  7.00 v čast Svetemu Duhu za milost vere 
ČET., 21.2. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj 
  18.00 †† Frančiška Ličen in Iztok Šeme, Goriška  
PET., 22.2. Sedež apostola Petra, praznik 
  18.00 †† Boris in Vida Plahuta, Beblerjeva  
   †† Alojz in Alojzija Premrl ,Milana Bajca  
SOB., 23.2. Polikarp, škof in mučenec 
  18.00 † Lojze Fortuna, Na hribu  
NED., 24.2. 7. NEDELJA MED LETOM;  Matija, apostol 
  7.00 †† Ida in Anton Kariž, obletna 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
  13.00 Slap: † Matija Šajn, Slap  

 
������   OZNANILA  ������ 

 
 Popoldne ob 14.30 je molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Kot običajno, ste ta teden povabljeni, da se v ponedeljek po maši ustavite pri molitvi 

večernic in v četrtek pri tihi molitvi pred Najsvetejšim.  
 V ponedeljek po molitvi večernic se lahko pridružite srečanju biblične skupine. 
 Uradne ure ta teden so v torek po običajnem urniku. 
 V torek ob 19h je v pevski sobi župnijskega doma v Vipavi sestanek župnijskega 

pastoralnega sveta. 
 Spodbujam pevce, da redno prihajate na vaje. Še dva tedna nas ločita od dneva, ko 

bomo obhajali mašo po obredu sv. Janeza Zlatoustega, in do takrat nas čaka še veliko 
dela, zato se potrudite, da ne boste manjkali na vajah. Vaje za moški zbor so v četrtek 
ob 19.30, za mešani zbor pa v petek ob 19h. Zlasti mešani zbor prosim, da si vzamete 
čas za bolj dolge vaje, vsaj dve uri, sicer se ne bomo naučili programa.  

 V petek ob 19h je v  športni dvorani  škofijske gimnazije  dobrodelni koncert v  

podporo slepim in slabovidnim. Koncert z naslovom Bodi svetloba prireja društvo 
katoliških pedagogov. Vabljeni k udeležbi in dobrodelnosti. 

 Popoldan na Slapu vabi otroke in starše v soboto, 23. februarja ob 16. uri na lepo 
ustvarjalno delavnico. Iz naravnih materialov bomo izdelovali POSTNI KRIŽ in ga 
tudi okrasili. Če nam bo šlo delo hitro od rok, si bomo enega izdelali za domov, drugi 
križ pa bomo imeli v roki, ko bomo sodelovali pri molitvi križev pot. Lepo vabljeni 
vsi  otroci, tudi predšolski. 

 Prihodnjo nedeljo goduje sv. Matija, ko je na Slapu šagra. Ohranjajmo stare običaje, 
da nam bodo hrana za krepitev naše vere. Zato ste ta dan še posebej povabljeni k 
maši in češčenju Najsvetejšega. Maša in program češčenja bo potekal po enakem 
razporedu kot lani in sicer: 
- Sveta maša bo ob 13h.  
- 14.00 – 14.30 pevci počastijo Najsvetejše z evharističnimi pesmimi; 
                          med tem je srečanje mladine in birmancev v veroučni učilnici in     

priprava na češčenje. 
- 14.30 - 15.00 mladi po birmi in tisti, ki se na birmo pripravljajo (7. in 8. razred) 

  - 15.00 - 15.45 češčenje 1. skupina - od hišne številke 1 do 34 
  - 15.45 - 16.30 češčenje 2. skupina - od hišne številke 35 do 95 
  - 16.30   SKLEP z litanijami in blagoslovom. 
  V času češčenja bo župnik v spovednici na razpolago za spoved. 
 

 Strežniki:  

 Bralci beril: 23.2. Katja Lavrenčič 
                 
                  
                Slap:   

 24.2.  Lejla Irgl, Danilo Guštin ob 7.00; 
           Irena Šček, Cirila Šček ob 10.00 
 Aleš Malik, Andreja Nagode 

  Krašenje in čiščenje cerkve: Na Produ, Zemono, Log 
                                            Slap:                                             hišne številke 8, 10 
  Čiščenje cerkvene hiše: Janja Nedeljkovič, Damjana Pregelj 

Čiščenje veroučne učilnice na Slapu: starši otrok iz 2. razreda 

 
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 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 

ob 14.30 
Kristijan Boben, Rudi Fajdiga, Matic Gregorič, Jan Poljšak 
Matevž Kodelja, Matic Gregorič 

   


