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KAKŠEN NAJ BO NAŠ POST 
 

preobrnjenje ne pomeni vedno radikalno spremembo. Največkrat gre za zelo majhne 
vendar nujno potrebne spremembe, popravke poti našega življenja, da dosežemo cilj, 

ki je življenje v nebesih. Kot krmar, ki mora smer plovbe nenehno popravljati čeprav samo 
za stotinko stopinje, vendar to mora narediti, sicer ne pride tja, kamor je namenjen. 
Štiri stvari, ki naj bodo stebri našega spreobrnjenja: 
Dejanja posta in pokore. Poleg zapovedanega zdržka mesa in pritrgovanja pri hrani na 
petke in postne dni si še sami izberemo, čemu se bomo odpovedali ali omejili: alkohol, 
televizija, internet, računalniške in tablične igrice … in vse, kar nam jemlje čas. Čas, ki ga 
s tem pridobimo, porabimo za pomoč bližnjemu. 
Upiranje hudičevim skušnjavam. Hudič bi nas rad zapeljal proč od Boga zlasti s tremi 
stvarmi, s katerimi je skušal tudi Jezusa: iskanjem smisla življenja zgolj v telesnih užitkih, 
zagledanostjo vase, kot da morajo vsi, vključno z Bogom, služiti nam in našim željam ter 

pohlepom po zemeljskih dobrinah, bogastvu in oblasti, 
ko hočemo samo grabiti in ničesar nočemo deliti z 
drugimi. Hudiču se najlažje upremo, če z njim sploh 
ne barantamo ampak se ob prvi misli upremo njegovi 
skušnjavi in odločno rečemo 'ne'. Takrat bo pobegnil 
od nas. Čim pomislimo, 'kaj pa če bi', smo že izgubili, 
saj nas bo gotovo pretental, ker je neprimerno bolj 
pameten kot smo mi. 
Vaja v ponižnosti. Če hočemo, da bodo naša postna 
dejanja Bogu všeč, jih moramo opravljati v priznanju 
naše grešnosti in ponižnosti pred Bogom in pred 
sočlovekom. Tudi tistim, ki nam je zoprn. 

S

Dobrodelnost in miloščina. Čeprav nismo vsi enako bogati in ne moremo v miloščino 
dajati enake količine, lahko z odprtim darujemo srcem kar največ moremo. Če nimamo  
materialnih dobrin, lahko darujemo svoje sposobnosti in svoj čas. Če nam zmanjkuje časa, 
odtehtamo z večjim gmotnim darom. 
Nad te štiri stebre postavimo kot streho molitev. Molitev, ki ni samo izgovarjanje 
molitvenih obrazcev, ampak molitev, ki je nenehno hrepenenje po Bogu. To hrepenenje 
naj bo prisotno noč in dan, tudi ko opravljam svoje dolžnosti. 
Z dejanji spreobrnjenja začnimo takoj. Če rečemo: »Bom začel jutri,« sem že izgubil. 
Zakaj? Za ponazoritev: 
Nekoč so se pri Luciferju zbrali vsi voditelji hudičev. Na seji centralnega komiteja so 
razpravljali, kakšne ukrepe bi še sprejeli, da bi čim več ljudi odvrnili od Boga. Razprava 
je bila burna. Predlogov je bilo ogromno, vendar so bili vsi bedni. Končno je eden 
povzdignil glas in predlagal: »Razširimo sporočilo, da hudiči sploh ne obstajamo.« Lucifer 
je odgovoril:  »To smo že storili. Že od razsvetljenstva komaj še kdo verjame, da 
obstajamo.«  Po razvnetem prerekanju, ki je trajala ogromno časa je spet nekdo povzdignil 
glas in prosil za besedo. Predlagal je: »Razširimo prepričanje, da nobena stvar ni greh, da 
greha sploh ni.« Lucifer ga je spet takoj zavrnil: »To smo že naredili, ko smo razširili New 
age in druga novodobna verstva.« Hudiči so potem šušljali drug z drugim in videti je bilo, 
da so v veliki zadregi. Tedaj je stopil naprej eden od najstarejših hudičev. Nikoli se ni 
izpostavil. Kot siva eminenca je vedno deloval iz ozadja. Komaj kdo je sploh vedel za 
njegovo ime. Stopil je na sredo in spregovoril: » Nekaj še lahko naredimo: ljudi 
prepričajmo, da imajo še ogromno časa, da se lahko spreobrnejo in popravijo svoje slabosti 
in grehe, da ni treba hiteti s spovedjo, da lahko vsa dobra dela preložijo na jutri ali pa kadar 
bo boljša prilika.« Vsi hudiči so nenadoma umolknili. Zavladala je tišina, da bi jo lahko 
rezal. Besedo je prevzel Lucifer: »To, to je pravi način, s tem bomo lahko ljudi še bolj 
odvrnili od Boga, saj bodo mnogi odlašali z dobrimi deli, s spovedjo, z obžalovanjem 
svojih grehov, prepričani, da imajo še dovolj časa. Smrt jih bo prehitela in jaz jih bom imeli 
v pesti. To je sijajna ideja. Naredite načrte za izvedbo.« 
Ne morem danes, bom jutri. Sedaj sem utrujen bom potem. Samo še ta film ali to tekmo 
pogledam do konca, potem bom takoj naredil. Ni treba hiteti, saj je jutri še čas… Vedno, 
ko nas bo spreletela taka ali podobna misel, pomislimo: to je gotovo hudičeva skušnjava. 
Jezus nam prigovarja: kar lahko storiš danes ne odlašaj na jutri. 
Jezus je učencem že pred svojim trpljenjem razodel svoje veličastvo in jih s tem pripravil 
na trenutke, ko bo visel na križu. Tudi mi v molitvi poiščimo moč in izkustvo božje bližine 
in ljubezni, da bomo močni takrat ko pridejo stiske in preizkušnje. Tega ne prelagajmo na 
jutri, kajti to je hudičeva zanka. Zgradimo močno povezanost in zaupanje v Boga danes, 
ta trenutek. 
 

������   OZNANILA  ������ 
 

 Popoldne ob 13.30 je krst Lare Trošt. Krščenko in njeno družino vključimo v svoje molitve. 
 Popoldne ob 14.30 je križev pot na Gradišče. Letos ne bo dekanijskega križevega pota in bo 

križev pot po poti na Gradišče samo to nedeljo. Pričakujemo lepo vreme in ste lepo 
povabljeni, da se te pobožnosti udeležite. 



 Jutri je praznik Gospodovega oznanjenja. Maši v Vipavi sta zjutraj ob 7h in zvečer ob 18h. 
Maša na Slapu je ob 19h. Verjetno bom na Slapu kaj zamudil. Počakajte me z molitvijo 
veselega dela rožnega venca za naše matere in naše družine. Ob dnevu materinstva čestitam vsem 
materam in vam želim blagoslova z nebes pri opravljanju vašega materinskega poslanstva. 

 V ponedeljek ob 18h je v škofijski gimnaziji tudi pomladni koncert, ki ga pripravljata zbora 
škofijskih gimnazij v Vipavi in v Ljubljani. Več podatkov je na plakatu.  

 Uradne ure so v torek po rednem urniku. 
 V torek ob 19h je v župnijskem domu v Vipavi srečanje staršev prvoobhajancev iz Vipave. 
 V četrtek ob 20h je v veroučni učilnici na Slapu srečanje staršev prvoobhajancev iz Slapa. 
 Križev pot na Slapu je v petek ob 18h. Pripravljajo in vodijo ga člani ŽPS ter otroci 5. razreda 

verouka in njihovi starši. 
 Že nekaj let na papeževo pobudo poteka molitvena akcija 24 ur za Gospoda. V naši dekaniji 

bo ta molitev potekala s petka na soboto v Vipavskem Križu. V petek ob 19h je sveta maša, 
sledi pa molitev, ko vsaka župnija po eno uro moli pred Najsvetejšim. Molitev poteka v tišini. 
Vsak se pogovarja z Jezusom v svojem srcu in ga poskuša predvsem poslušati. Slap je na 
vrsti v soboto ob 6h zjutraj, Vipava pa v soboto ob 10h dopoldne. Organizirajte se, da bo 
ob teh urah prisotna vsaj neka skupina ljudi, kdor pa ne utegne takrat je dobrodošel tudi ob 
drugih urah. Sklep češčenja je v soboto ob 18h s sveto mašo. 

 V soboto bo ob 19.30 v prostorih Škofijske gimnazije Vipava Pogovorni večer z Dr. Erikom 
Brecljem in gosti. Dotaknili se bomo različnih pogledov na sprejemanje bolezni. Ko smo 
zdravi je vse lepo in prav. Ko zbolimo mi ali kdo od naših bližnjih, kaj pa sedaj? Poslušajmo, 
da bomo pripravljeni. Plakat je na oglasni deski. Vabljeni! 

 Kot že nekaj zadnjih let, bi tudi letos, dijaki dijaškega doma ŠGV, ponudili župljanom župnije 
Vipava na razpolago nekaj svojega časa, kot pomoč ali možnost, da v postu opravijo kakšno 
dobro delo za druge. Kdor bi želel pomoč dijakov in jim tako omogočil, da naredijo neko 
dobro delo, se lahko prijavi domskemu kaplanu g. Ivanu Likarju; od ponedeljka do četrtka 
med 16.00 do 17.00, na telefon 05 365 54 10 ali mobilni telefon 041 390 880; lahko pa tudi 
na e-pošto: kaplan.dom@sgv.si. Sporočite: kakšno delo bi želeli, da vam pomagajo opraviti; 
koliko časa bi to približno vzelo in vašo telefonsko številko za dokončen dogovor. S pomočjo 
na domu bi lahko pričeli po 18.3.2019. 

 Še ena postna spodbuda, v čem se lahko spreobrnemo: Petje je za lepo doživetje praznikov 
zelo pomembno. Tukaj imate pevci pomembno poslanstvo. Težko pa je pripraviti dobro petje, 
če konkreten del pevcev na vajah manjka. Predlagam, da si bi pevci kot postno dejavnost 
vzeli to, da ne bi manjkali na vajah. Gotovo boste s tem bolj duhovno napredovali, kot s tem, 
da se odpoveste npr. sladicam ali kaj podobnega.  
Tudi to si lahko vzamemo kot korak v spreobrnjenju, da bi se tudi pri ljudskem petju vsi 
skupaj bolj potrudili in bolj glasno peli. Tudi če kdo ne zna dobro peti, naj poje. Profesor 
Trošt je vedno rekel: »Čar ljudskega petja je ravno v tem, da sem pa tja kdo 'fouš' poje. Tudi 
orgle imajo miksture.« Naj bo naše petje izraz naše ljubezni do Boga. 

 

 Strežniki:  
PON: ob   7.00 

ob 18.00 
Matej Kete, Luka Rodman 
Matevž Kodelja, Marko Koren 

TOR: ob 18.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Matic Tomažič 
ČET: ob 18.00 Anže Tomažič, Pavel Strilič 

 

 Bralci beril:  25.3. 
 30.3. 

 Nadja Rodman Koradin   
 Katja Lavrenčič                   

                 
                  
                Slap:   

 31.3.  Nadja Rodman Koradin, Polona Puc ob 7.00; 
           Mojca Lavrenčič, Jernej Naglost ob 10.00 
 Aleš Malik, Andreja Nagode 

  Krašenje in čiščenje cerkve: Ob Beli, Pod Gradom, Trg Pavla Rušta, Ulica Milana 
Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica 

                                            Slap:                                             hišne številke 75, 75a 
  Čiščenje cerkvene hiše: 

 Čiščenje učilnice na Slapu: 
Patricija Kete Praček, Dolores Sitar 
starši učencev 1. razreda verouka 

   
 

����    SVETE MAŠE   ������ 
 

NED., 24.3. 3. POSTNA NEDELJA 
  7.00 † Ignacij Vidmar, obletna, Gradišče  
  8.30 Slap: ††† starše Furlan, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 25.3.  GOSPODOVO OZNANJENJE, slovesni praznik 
  7.00 † Vincenc Fabčič, Bevkova  
  18.00 V čast Angelom varuhom, Bevkova  
  19.00 Slap: Za zdravje, po namenu Slap  
TOR., 26.3. Evgenija, mučenka 
  18.00 Slap: † Mara Gulič, Slap  
  18.00 Gradišče:  †Teodor Malik, Gradišče  
SRE., 27.3. Peregrin, redovnik 
  7.00 † Ivan Štekar, obletna, Na Produ  
ČET., 28.3. Bojan, knez 
  18.00 †† Stipe in Zorka Stegič, Gradnikova  
PET., 29.3. Bertold, redovni ustanovitelj 
  18.00 † Zinka Premrov 
SOB., 30.3. Amadej, vojvoda 
  18.00 †††Marija Cunta, obletna, Ob Beli  
NED., 31.3. 4. POSTNA NEDELJA 
  7.00 ††† Felicita, Ernesta in Jože Petrič, Gradišče  
  8.30 Slap: V čast Svetemu Duhu, Slap 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane  

 
Izdaja Župnija Vipava,  

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

PET: ob 18.00 Matic Gregorič, Kristijan Boben 
SOB: ob 18.00 Jakob Strilič, Sebastijan Jermol 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Matevž Kodelja, Matic Gregorič 
 ob 10.00 

 
ob 14.30 

Anže Tomažič, Jan Zorn, Kristijan Boben, Jakob Strilič, Matic 
Tomažič, Filip Skapin 
Kristijan Boben, Marko Koren 


