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DA BI VIDELI IN VEROVALI 

 
Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše vere. Če bi Kristus samo umrl, pa naj bi umrl 
še tako junaško in predano, bi ostal samo neka minula zgodovinska oseba, kakor jih je bilo 
na tisoče drugih, in nič več. Ker pa je vstal od mrtvih, je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki 
ima oblast nad življenjem in smrtjo, dokazal je, da je pravi, obljubljeni in napovedani 
Odrešenik. Na tej veri v Kristusovo vstajenje temelji tudi vera in upanje na naše vstajanje 
in večno življenje.  
Kristusovo vstajenje pa je tudi edini čudež, ki ga moramo verovati, če želimo sploh biti 
kristjani. Za vse ostale čudeže, bodisi svetopisemske ali druge dokazane čudeže velja, da 
je primerno, da jih sprejemamo in jih verjamemo; če tega ne storimo, smo še vedno lahko 
kristjani, če zanikamo Kristusovo vstajenje, pa ne moremo več reči, da smo kristjani. Z 
zanikanjem tega čudeža se namreč zruši naša vera! 
Da lahko pridemo do vstajenja in sprejemanja slednjega, pa je potrebno spreobrnjenje! Za 
mnoge kristjane lahko rečemo, da so sicer krščeni, toda ne spreobrnjeni.  
Spreobrnjenje pomeni – odpreti srce Bogu. To pa ni enkratno dejanje, ampak nenehni 
proces, naša nenehna naloga. Obremenjenost z izvirnim grehom nas nenehno vleče k tlom, 
zato si moramo nenehno prizadevati, da vstajamo k novemu življenju. Krščanstvo ni  vera 
nekih »nesmrtnih«, ampak vera »vstalih« Največji sovražnik krščanstva je to, da bi se 

naveličali vstajati! Ta sovražnik spreminja 
vstajenjsko vero v »zaspano vero« kar je 
popolno nasprotje pravega krščanstva. 
Ob največjem krščanskem prazniku vam torej 
želim, da bi »videli in verovali«. Da bi z 
Jezusom vstali tudi mi. 

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli 

VSTATI Z JEZUSOM VSAK DAN ZNOVA 
 
Smrt in vstajenje – prav tako kot 
križev pot – to nista samo dogodka 
tistega časa v Jeruzalemu – to se 
dogaja tukaj in zdaj. To ni zgodba, ki 
jo je nekdo nekoč doživel – in jo 
sedaj vsako leto na novo 
pripovedujejo in mi jo prijazno 
poslušamo. Smrt in vstajenje, to, kar 
te dni praznujemo, se dogaja danes, 
tu in sedaj. Pri vas, pri tebi, pri meni. 
Na veliko noč se spominjamo tega, 
da jo je za nas nekdo preživel. Jezus 
nas s svojo smrtjo in vstajenjem 
vabi, da mu naj na tej poti sledimo. Danes, tu in sedaj – ne šele nekoč, ko … Kajti ne 
obstaja le velika smrt. Tu je nešteto drobnih smrti, po katerih v svojem vsakdanu 
umiramo. Smrt ne bo prišla samo nekoč, ampak vedno znova po malem umiramo. In 
takrat se vedno počutim »raztrgana in razcefrana«. Sama sebe ne prenašam – in če me 
potem še kdo napačno pogleda, izreče neumno šalo, preprosto gre mimo mene, potem 
še malo bolj umiram sredi življenja. 
Moja poslednja, velika smrt se bo zgodila nekega dne, za katerega danes še ne vem. 
Mnoge male smrti pa se dogajajo danes, tu in sedaj – po meni, po prijateljih, znancih, 
včasih namenoma, drugič mimogrede, mnoge tudi nezavedno. To, kar praznujemo za 
veliko noč, nam želi povedati, da s smrtjo ni konec. On, ki je šel pred nami, nas vodi 
skozi vse smrti v življenje in vstajenje. Skozi vse naše male – skozi zadnjo, veliko smrt.  
Vstajenje ne bo samo nekoč in nekje, ampak je tu in zdaj. Misli, ki bi nas umerjale zgolj 
v onostranstvo, bi bile samo zavajanje – in nam ne bi veliko pomagale. Gre namreč za 
vstajenje sredi smrti našega vsakdana, danes, tukaj in sedaj. 

Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje 
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Verujem, da si ostal pri nas,  
razširil si svoje roke v objem  
in nihče me ne more ločiti od tebe.  
Čakaš, da odgovorim na tvoj klic,  
da se prepustim tvojemu vodstvu.  
Prazno se mi zdi govorjenje,  
da je resnično le to,  
kar je mogoče videti, stehtati, plačati.  

To naj si dopovedujejo norci.  
Verujem,  
da ima življenje smisel samo tedaj,  
če s smrtjo ni vsega konec.  
Vstali Gospod,  
ti si Pot in Cilj,  
ti si Življenje, ti si Ljubezen.  
To trdno verujem. 

Paul Roth, Zakladnica molitve 
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NED., 21.4. 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 sv. Antonu po namenu, Milana Bajca  
PON., 22.4.  velikonočni ponedeljek 
  7.00 † Ivan Fabjan, Beblerjeva  
  8.30 Slap: †† Blaž in Stanislava Nabergoj, Slap  
  10.00 † Florjan Fabčič, Kosovelova  
TOR., 23.4. Jurij, mučenec, velikonočna osmina 
  19.00 Gradišče:  † Jože Bizjak, Gradišče  
   Slap: ††† Marušič, Slap  
SRE., 24.4. Vilfrid, škof, velikonočna osmina 
  7.00 ††† Naglost, Vojkova 
ČET., 25.4. Marko Evangelist, praznik, velikonočna osmina 
  19.00 † Gianna Distazio, Grabrijanova  
PET., 26.4. Marija, mati dobrega sveta, velikonočna osmina 
  19.00 † Milan Kunavar, Na hribu 
   † Darinka Fon, Ob Beli  
SOB., 27.4. Sobota v velikonočni osmini, dan upora 
  19.00 † Tomaž Lorenz 
   † Ivan Rehar, Laurinova  
NED., 28.4. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – bela nedelja 
  7.00 †† Anton in Rozina Furlan, Vojkova  
  8.30 Slap: †††Jež, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  

 

Škof Metod Pirih bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 
- V čast Materi Božji za zdravje, Na Produ - ††† Bajc, Ivana Ščeka 
- V čast Materi Božji za zdravje, Na Produ - † Štefanija Hrib, Prade 
- V čast Materi Božji za zdravje, Na Produ - † Franči Hrib, Prade 
- Za Božji blagoslov, Na Produ   - Za zdravje, Pod Gradom  
- V zahvalo Materi Božji, Gradišče   - † Anka Lenščak, Zemono  
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 Popoldne ob 14.30 so v župnijski cerkvi pete litanije Matere Božje z velikonočnimi odpevi 
in blagoslov z Najsvetejšim. 

 Na velikonočni ponedeljek so maše po nedeljskem urniku. 
 Ta teden ni uradnih ur. 
 Verouk imajo ta teden veroučenci, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo: v Vipavi in 
 na Slapu je zanje verouk v sredo ob 17h. Drugi veroučenci ta teden nimajo verouka. 

 Hvala za hrano in vse darove, ki ste jih namenili za ljudi v stiski. Bog vam povrni. 
 Popoldan na Slapu organizira v soboto, 27. aprila ob 16. uri delavnico " rože za Marijo". Iz 

blaga boste šivali, lepili in barvali rože za Marijin, šmarnični oltar. Lepo vabljeni vsi otroci , 
animatorji, starši in vsi ostali, ki si želite lep šmarnični oltar.  

 Prihodnjo nedeljo, ko smo še vedno v velikonočni osmini, ste po vseh mašah, v Vipavi in na 
Slapu, povabljeni, da se po maši ustavite ob kavi, čaju in kakšni sladki dobroti. Postregli 
bomo s kavo iz Etiopije. Pred časom smo v župniji pomagali Simonu Cigoju zbrati sredstva 
za podporo misijonu v Etiopiji. Kot znamenje zahvale nam je prinesel njihovo domačo kavo 
z željo, da jo ponudimo na veliko noč po maši. Vendar, ker se spodobi, da veliko noč 
praznujemo v okviru družine, smo se na župnijskem pastoralnem svetu odločili, da to kavo 
ponudimo na nedeljo po veliki noči. Komur bo ostalo kaj sladkega od velike noči, naj prinese 
pred mašo v župnijski dom, po maši pa se bomo zadržali pred cerkvijo, postavili mize in ob 
kavi, čaju in pecivu obhajali bratsko druženje v zavesti, da smo vsi kristjani ena družina in se 
kot občestvo še po maši veselili Gospodovega vstajenja in Božjega usmiljenja. 
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Vsem župljanom voščim vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. 
Naj se vsi veliki petki tudi v vašem življenju 

končajo z velikonočno zmago in veseljem. 
Božji blagoslov, milost in pomoč naj vas spremlja na vsakem koraku. 

Voščilom se pridružuje tudi škof Metod Pirih. 
 

 Strežniki: 

 

 Bralci beril: 22.4. 
24.4. 
26.4. 

Stanka Goričan                     23.4. Barbara K. Tomažič 
Martina Naglost                    25.4. Tatjana Batagelj 
Patrik Vidic                          27.4. Klemen Kete 

 28.4. Lejle Irgl, Danilo Guštin ob 7.00; Cirila Šček, Irena Šček ob 10.00 
 Slap: Matej Petrič, Orjana Curk 

 

 Krašenje in čiščenje cerkve: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Cesta 18. aprila, Glavni 
trg, Ul. Gradnikove brigade, Kreljeva in Grabrijanova ulica 

 Slap: hišne številke 43, 41, 3h 
 

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

PON: ob   7.00 
ob 10.00 

Matej Kete, Kristijan Boben, Jan Zorn, Luka Rodman 
Matevž Kodelja, Marko Koren, Jakob Strilič, Jan Poljšak 

TOR: ob 19.00 Gradišče: Jaka Leban, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Matic Tomažič 
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Pavel Strilič 
PET: ob 19.00 Anže Tomažič, Matic Gregorič 
SOB: ob 19.00 Sebastijan Jermol, Jakob Strilič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Kristijan Boben, Jan Zorn, Matic Gregorič 
 ob 10.00  

 
ob 14.30 

Luka Rodman, Sebastijan Jermol, Rudi Fajdiga, Matevž 
Kodelja 
Marko Koren, Kristijan Boben 


