SVETE MAŠE

OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

NED., 14.4.

Vipava, Slap, Gradišče, Log
PON., 15.4.

TOR., 16.4.

SRE., 17.4.

LETO 2019
Št. 15
14.4.2019 – oljčna nedelja

ČET., 18.4.

PET., 19.4.

TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL V STISKI

E

vangelist Luka nam v pasijonu prikazuje tudi vrhunec Jezusove molitve. Jezus moli na
Oljski gori in se bori z Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže angel iz nebes in ga krepča.
Molitev ni vselej samo izkušnja miru. Lahko je tudi boleče bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog
pošilja molivcu svojega angela, da bi mu podelil novo moč. Vendar angel Jezusa ne obvaruje
pred strahom. Spričo strahu se poti. Toda ravno sedaj moli še vztrajneje (Lk 22,44). Ta prizor
molitve na Oljski gori pripoveduje Luka zaradi stiske, ki jo imajo mnogi z molitvijo, tako danes
kakor takrat. V molitvi pogosto doživljamo temo. Imamo vtis, da gre naša molitev v prazno.
Nič ne koristi. Nič se ne zgodi. Bog se skriva za debelim zidom. Zdi se, da molči. Ker ne
prodremo do Boga, nam gre kaj pogosto kakor učencem. Zaspimo. Naša molitev zaspi. In
Jezus nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli
bomo v enake stiske kakor Jezus, v osamljenost, strah, zapuščenost, v stisko in trpljenje.
Molitev je za nas pot, da bomo kakor Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v največji
stiski oklepali Boga.
Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje mu gotovost,
da tudi v smrti ne more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezusova molitev pa doseže vrhunec v
njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu, Jezus ne moli samo zase, ampak tudi za svoje
morilce: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34). In Jezus umre z besedo
molitve na ustnicah. To je verz iz Ps 31, iz judovske večerne molitve. Kakor pobožen Jud
moli Jezus na koncu svojega življenja: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha« (Lk 23,46).
Toda Jezus doda besedam psalma svoj Abba-nagovor. Prav na križu nagovarja Boga nežno
kot svojega Očeta. V smrti se vrača k Očetu. Kljub vsej grozi Jezus v molitvi vzdrži in ostane
tako sredi svoje največje stiske v odnosu z Bogom. Da, odnos z Bogom ga osvobaja od moči
ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati niti njegovi morilci.
Po: A. Grün, Jezus – veselo oznanilo

SOB., 20.4.

NED., 21.4.

CVETNA – OLJČNA NEDELJA
7.00 †† Jože in Marjan Fabjan, obletna, Vojkova
8.30 Slap: †† Franc in Frančiška Malik, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Helena Alzaška, kneginja
19.00 † Marjan Nusdorfer, Bevkova
† Franc Petrič, Gradišče
Bernardka Lurška, devica
19.00 Slap: †† Stane in Vera Šajn in ††† Šajn in Koščak, Slap
19.00 Gradišče: ††† Česen, Gradišče
Rober, opat
7.00 † Franc Rodman, obletna, Vojkova
VELIKI ČETRTEK
19.00 Vipava: za duhovnike in duhovniške poklice, molitvena skupina
19.00 Slap: za zdravje g. Franca Kralja in vseh duhovnikov
VELIKI PETEK
19.00 Vipava: obredi velikega petka
19.00 Slap: obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA
18.00 Slap: Za domovino in mlade družine
20.00 Vipava: †† Franc Pivk, Janez Zupet in ††† vipavski duhovniki
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
7.00 ††† Puc in Ambrožič. Kosovelova
8.30 Slap: Za Božje varstvo, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V čast svetemu Antonu po namenu, Milana Bajca

OZNANILA
 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev križevega pota.
 V ponedeljek in torek imajo otroci v času verouka spovedovanje.
 V sredo in četrtek ni verouka, pač pa naj vsi otroci redno prihajajo k obredom na veliki četrtek,
veliki petek in veliko soboto.
 V torek je spovedovanje na Slapu od 18h do maše.
 V sredo je spovedovaje v Logu od 9h do 12h in od 15h do 19h.
 Od ponedeljka, 15. 4. do četrtka, 18. 4. bomo v župniji zbirali pakirano hrane za potrebne
ljudi v stiski. V cerkvi bo pred oltarjem Imena Jezusovega nameščena škatla, v katero boste
oddali svoje darove. Pomoč v denarni obliki lahko oddate tudi v nabirki na veliki četrtek.
Zahvala vsem, ki pomagate in Bog vam povrni.
 Potrudite se, da pridete k obredom na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto. Šele celota
praznovanja velikonočnega tridnevja nas v polnosti pripelje do skrivnosti velike noči. Škoda,
da bi zaradi malomarnosti manjkali pri katerem koli obredu teh dni.
 Strežniki se za vaje dogovorijo z Jernejem Naglostom. Na Slapu so vaje za strežnike v

torek po maši.
 Ob velikonočnih praznikih se bomo na Slapu še posebno spomnili na g. Kralja in druge
duhovnike v Petrovem domu, zato bomo zanje zbirali hrano za shrambo in velikonočne jedi
za blagoslov. V petek po obredih lahko oddate v župnišče vse za shrambo in sicer: domače
kompote in kumarice, jajca, suho mesnino, vino, sadje ( jabolka, pomaranče, limone), med,
sir, pašto, riž, kavo itd. V soboto zjutraj od 7. do 8. ure pa bomo zbirali vse doma pečene
velikonočne jedi. Od našega odrežemo: kos potice, hlebec kruha, kos mlečnega kruha, hren,
kos šunke, kakšen pirh....
Takoj ob 8. uri peljemo v Petrov dom, kjer bodo imeli duhovniki zjutraj sveto mašo in nato
sledi blagoslov velikonočnih jedi.
 Veliki četrtek:
- Krizmena maša je v Novi Gorici ob 10h. Pri tej maši škof blagoslovi sveta olja in posveti
krizmo, duhovniki pa obnovimo obljube.
- Zvečer ob 19h ste vabljeni k sveti maši ob spominu zadnje večerje. Mašo v Vipavi bo vodil
škof Metod Pirih. Po maši bo češčenje Svetega Rešnjega telesa. Darovi pri maši so za
karitativno dejavnost župnije.
- Na Slapu bo sveta maša prav tako ob 19h. Nabirka pri maši bo za 'posvojitev na daljavo'.
 Veliki petek
- Ne pozabimo, da je ta dan strogi post in zdržek od mesnih jedi.
- Dopoldne od 9h dalje obhajam bolnike. Kdor želi obhajilo in spoved, pa ne prejema obhajil
na prve petke, naj pokliče na 041 713 879, da se dogovorimo za obisk.
- Ob 15. uri je molitev križevega pota in sicer v župnijski cerkvi ter v cerkvi na Slapu, kjer
molitev pripravljajo prvoobhajanci in njihovi starši.
- Ob 19. uri so v Vipavi in na Slapu obredi velikega petka, kjer poslušamo pasion, počastimo
križ in prejmemo sveto obhajilo.
- Na veliki petek je nabirka za božji grob – dar s katerim pomagamo kristjanom v Sveti deželi.
 Velika sobota
- Blagoslov ognja na veliko soboto je v Vipavi ob 6h in na Slapu ob 8h. Poskrbite za raznos.
- Blagoslov velikonočnih jedil bo ob15h na Slapu, ob 16h na Gradišču in ob 17h v Vipavi.
- Ta dan začne devetdnevnica Božjega usmiljenja. Opravite jo v družinskem krogu. Na mizi
za tisk bodo listki z besedilom devetdnevnice.
- Na Slapu je velikonočna vigilija z mašo ob 18h. Procesije ne bo.
- Velikonočna vigilija z mašo in procesijo, če bo primerno vreme, bo v Vipavi ob 20h.
 Velika noč
Maše so po nedeljskem urniku. Mašo ob 10h bo vodil škof Metod Pirih. Pri obeh mašah v
Vipavi je ofer za gradnjo župnišča.

 Strežniki:
PON: ob 19.00
TOR: ob 19.00
SRE: ob 7.00
ČET: ob 19.00
PET:

ob 19.00

SOB:

ob 20.00

Matevž Kodelja, Marko Koren
Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak
Matej Kete, Matic Tomažič
Matic Gregorič, Kristijan Boben, Rudi Fajdiga, Sebastijan
Jermol, Matic Tomažič, Matej Kete
Filip Skapin, Matic Tomažič, Simon Kete, Klemen Kete,
Marijan Kariž, Amadej Kariž
VSI

NED:

ob 7.00
ob 10.00
ob 14.30

Matej Kete, Luka Rodman, Matic Tomažič, Matic Gregorič
VSI
Matej Kete, Matevž Kodelja, Marko Koren, Sebastijan Jermol

 Bralci beril: 18.4. Maja Funa
19.4. Hilarija in Peter Kete, Jože Kalc, Vida Lavrenčič
20.4. Aleš Praček, Lucija Nabergoj, Zala Tomažič, Klemen Kete
214.4. Elvira Jež, Tomaž Vrčon ob 7.00;
Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00
Slap: Veliki četrtek: Matej Petrič, Ljubica Ženko
Veliki petek: Peter Furlan, Alenka Močnik, Aleš Malik, Andreja Nagode
Velika sobota: Matej Petrič, Orjana Curk
Velika noč: Ana Rener, Natalija Petrič
 Krašenje in čiščenje cerkve: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul. Gradnikove
brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, Kreljeva in
Grabrijanova ulica
Slap: hišne številke 94, 88, 84, 92
 Čiščenje veroučne uč. na Slapu: starši otrok 7. razreda verouka

VELIKONOČNI OGENJ
Na veliko soboto zjutraj bomo kot običajno blagoslovili
velikonočni ogenj. Pri nas je še navada, da otroci ali odrasli
odnesejo ogenj domov in z njimi zakurijo štedilnik. Na tem
ognju skuha družina velikonočna jedila. Ponekod je zadrega, saj
ni več štedilnikov na drva in kuhate na plin ali elektriko, marsikje
pa določena jedila pripravite že kakšen dan prej. V tem primeru
lahko s tem ognjem prižgete peč ali kamin, ali pa vsaj svečo, ki
naj gori potem ves dan do velikonočne vigilije. Tudi tam, kjer z
blagoslovljenim ognjem zakurili ogenj, je sveča še vedno lepo
znamenje pričakovanja velikonočne vigilije.
Ogenj raznašamo tako, da v primerni posodi odnesemo žareče oglje. V Vipavi lahko
pridete oglje iskat sami, saj je kup oglja pri cerkvi še vse jutro, lahko pa se dogovorite z
nekom iz vaše soseske, da vam ga prinese. Nemogoče je, da bi otroci prinesli v vsako hišo,
saj ne vedo, kdo oglje želi, kdo ga pa ne potrebuje. Zato jim kakšen dan prej naročite, kam
hočete, da oglje dostavijo, pa bodo to z veseljem naredili, še zlasti, če bodo dobili kaj »za
pirhe«. Kjer ni v soseski primernega otroka, se dogovorite odrasli med sabo, da eden
prinese za več hiš.
Na Slapu, kjer je manj hiš, otroci raznesejo oglje od hiše do hiše.
http://zupnija-vipava.si,

Izdaja Župnija Vipava,
Gsm: 041 713 879

