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S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred Jezusa. Odpove naj se ljubezenski
povezavi z Očetom in Duhom, svetu pa naj vlada z oblastjo, ki mu jo bo dal satan.
Doslej je z Očetom ljubil, odslej naj s stanom sovraži; doslej je z Očetom ustvarjal,
odslej naj s satanom ruši in ubija.
Jezus je z njim opravil na kratko. Kako bomo opravili z njim mi, ko bo stopil pred nas?
Po: p. F. Cerar

POMAGAJ MI REČI »NE«
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KAKO BOŠ S SATANOM OPRAVIL TI?
e bi Jezus storil, kar mu je predlagal hudič, in iz kamnov naredil kruh, bi to ne

Čbilo nič slabega. Najedel bi se, saj je moral biti pošteno lačen. Če bi mu bilo do
šale, bi rekel satanu: »Hvala, da si mi povedal; sam se ne bi spomnil.«
Prav tako ne bi storil nič pregrešnega, če bi se vrgel s tempeljske strehe. Niti
angelom ne bi bilo treba zapovedovati, naj ga nosijo, saj je imel v sebi moč, ki bi
ga varovala padca. Tudi tu bi se lahko pošalil s satanom: »Vidim, da me imaš zelo
rad, ko si tako zaskrbljen zame.«
A mu je v obeh primerih dal vedeti, da mu ni do njegovih nasvetov. Prav tako ne
do jedi, ki mu jo ponuja, ne do cenenega razkazovanja samega sebe.
Drugače pa je bilo s satanovo ponudbo, da je pripravljen Jezusu dati vsa kraljestva
sveta, če pade predenj in ga moli. Kako neki mu je mogel satan ponujati vsa
kraljestva tega sveta?
Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je ustvaril razumna in svobodna bitja ter jim
zaupal del svoje oblasti. Uporabljala naj bi jo skladno z
njegovo voljo. Lucifer je to oblast zlorabil. Sklenil je, da
Bogu ne bo služil. Še več: uprl se mu je in ga zasovražil.
Tako je – po Božjem dopuščenju in v mejah tega
dopuščenja – postal »vladar tega sveta« (Jn 14,30). V
svet je vnesel sovraštvo, laž, nasilje in temo. Svojo
vladavino bi rad razširil, zato se dela velikodušnega.
Tistim, ki so pripravljeni pasti predenj in ga moliti,
obljublja, da bodo smeli z njim kraljevati po pravilih
sovraštva do vsega, kar je Božje.

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar nas dela hrome, bolne, potrte.
Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,
kar nas slepi, kar nam jemlje besedo.
»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar uničuje, vsemu, kar nas navdaja z bojaznijo.
Daj mi moč, moj Bog reči ne,
vsemu, kar ločuje, kar nas dela šibke.
»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar nas slepi in nas zasužnjuje.
Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,
kar je smrt, vsemu, kar rani.
Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne« v jezik mojih dejanj
v tem »ne«
naj bo slišen tvoj »da« meni in svetu.
Po: Zakladnica molitve, Anton Rotzetter

Gospod, hvala ti
za letošnji postni čas.
Hvala ti za vse milosti,
ki jih bomo v tem času prejeli.
Pomagaj nam,
da bomo ta čas preživeli tako,
da bomo postajali
vedno bolj podobni tebi,
ki si življenje.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C

SVETE MAŠE
NED., 10.3.

1. POSTNA NEDELJA
7.00 †† Jožef in Rozalija Petrič, Gradišče
8.30 Slap: ††† Franc in starši Ambrožič, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 11.3. Benedikt, škof
18.00 † Boža Šraml, Gradnikova
† Jože Furlan, Gradišče
TOR., 12.3. Alojzij Orione, duhovnik
18.00 Slap: † Ivan Marc, Slap
18.00 Gradišče: ††† Žgavec, Gradišče
SRE., 13.3. Kristina, mučenka
7.00 †Franc Puc, obletna, Kosovelova
ČET., 14.3. Matilda, kraljica
18.00 † Ivan Šček, Milana Bajca
PET., 15.3. Placid, redovnik
18.00 po namenu, Gregorčičeva
SOB., 16.3. Hilarij in Tacijan, mučenca iz Ogleja
18.00 † Marija Furlan, Vinarska
NED., 17.3. 2. POSTNA NEDELJA
7.00 ††† Pregelj, Pod gradom
8.30 Slap: ††† Nusdorfer, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
 ††† Poljšak in Ferjančič, Gradišče
 V čast Materi Božji za zdravje, Trg Pavla Rušta
 †† Antonija in Franc Ferjančič, Gradišče
 V Čast Svetemu Duhu, Lože
 ††† Starše in sorodnike Rener, Bevkova
 ††† Križman, Vojkova
 ††† Krapež, Vojkova
 Za novomašnika Gašperja, Gradišče
 Za božji blagoslov, Gradiška cesta
 Za zdravje, Zemono

OZNANILA
 Ob 11.30 je na Slapu krst Oskarja Ježa. Prosimo Božjega blagoslova zanj in za
njegovo družino.
 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota.
 V ponedeljek v Vipavi odpade verouk za 6. razred.

 Uradne ure so ta teden v torek po rednem urniku.
 Na Slapu je v torek delavnica, kjer boste v knjižnici od 17. do 18. ure izdelovali
velikonočne prtičke. Lepo vabljeni.
 V sredo na Slapu odpade verouk za 1., 2. in 3. razred.
 V četrtek imajo birmanci verouk skupaj in sicer obe skupini od 15.30 do 17.00. Z nami
bosta zakonca Jani in Sanja Jeriček, ki bosta spregovorila o zakramentu sv. zakona.
 V petek je pobožnost križevega pota na Slapu ob 18h. Vodijo jo mladi animatorji
Popoldan na Slapu z otroci iz 1. in 2. razreda in njihovimi starši. Vsak otrok naj k molitvi
prinese eno rožico z vrta. Rožico boste podarili Jezusu. Vsi lepo vabljeni na križev pot.
 Prihodnjo nedeljo je papeška in kvatrna nedelja.
 Zahvaljujem se vsem pevcem in njihovim družinam za sodelovanje in požrtvovalnost,
da smo lahko prejšnjo soboto izvedli mašo po obredu sv. Janeza Zlatoustega. Bog naj
vam povrne z zemeljskimi in nebeškimi darovi. Ustvarili smo res lepo in duhovno bogato
doživetje na katerega smo lahko ponosni in Bogu hvaležni. Pohvale in čestitke so
deževale z vseh strani. Upam, da bomo lahko prihodnje leto spet oblikovali to glasbeno
in duhovno bogato bogoslužje. Hvala tudi vsem, ki ste pomagali pripraviti pogostitev po
bogoslužju.
 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

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

 Bralci beril: 16.3. Patrik Vidic
10.3. Urška N. Makovec, Maja Funa ob 7.00;
Zvonka Starc, Barbara Tomažič ob 10.00
Slap: Matej Petrič, Orjana Curk
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Trg Pavla Rušta, Ulica Milana
Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica
Slap: hišne številke 10, 8
 Čiščenje cerkvene hiše: Barbara K. Tomažič, Barbara Prosen, Ivka Zelič, Amadeja
Hasikić, Mateja Bavčar, Mateja Furlan, Polona Furlan,
Urška Kobal Jauh
Čiščenje učilnice na Slapu: starši učencev 1. razreda verouka
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

