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LJUBEZEN – OSEBNA IZKAZNICA KRISTJANOV 
 
»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj« (Jn 
13,35). Kako veliko odgovornost nam danes Gospod zaupa v evangeliju. Pravi, da nas 
bodo ljudje prepoznali kot Jezusove učence po tem, kako se med seboj ljubimo. Pa se res? 
Smo prepoznavni kot njegovi učenci? 
Prav ljubezen je osebna izkaznica kristjanov, ki jo je treba vedno obnavljati. Če namreč ta 
dokument »poteče« in ga ne obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci. Njegov učenec se 
namreč odlikuje po konkretnih delih ljubezni, in to ne tako, kot vidimo v televizijskih 
nadaljevankah ali beremo v romanih. 
Prave ljubezni se naučimo v Jezusovi šoli in prav ljubezen je pot srečnega življenja. Kaže 
se v konkretnih dejanjih, ko smo za druge ljudi zmožni darovati svoj čas, svoje 
sposobnosti, jih razveseliti s kakšnim darilom, se odreči morda nekemu potovanju, da s 
sredstvi in časom, ki bi bil namenjen potepu, osrečimo druge … 
Bodimo tudi mi hvaležni za vse, kar prejemamo, in zlasti za Božjo zvestobo v prijateljstvu 
do nas tudi takrat, ko se mi od njega oddaljimo. V iskanju ljubezni in nežnosti ne smemo 
pozabiti, da je značilnost prave ljubezni svoboda, ki drugih ne utesnjuje in ne priklepa nase. 
K takšni svobodi nas kliče Bog, ker nas ima rad in nam daje tudi moč za izbiro reči, ki nas 
trajno osrečujejo. To predpostavlja tudi pogum odreči se lažnim in trenutnim mikom. Ne 
smemo se bati napora, saj samo s pogumnimi in močnimi odločitvami zmoremo uresničiti 
to, kar nas tudi v globini osreči.  
Povabljeni smo, da živimo pokončno in da dela usmiljenja (katerih glavni poudarek je 
ljubezen do bližnjega) postanejo naš vsakdanji program. Tako bomo razpoznavni kot 
Jezusovi učenci in bomo imeli osebno izkaznico kristjana, izkaznico pristne ljubezni. To 
je zagotovilo, da bo tudi vaše veselje popolno. 

Po: papež Frančišek, Svetovno romanje mladostnikov, Rim 2016 

 današnjem drugem berilu beremo odlomek iz knjige Razodetja (Raz 21,1–5) o katerem 

nam Anselm Grün, v knjigi Kaj nam omogoča živeti, spregovori tako: 

 

V katedralah iz prvih stoletij krščanstva so na čelni strani levo in desno od apside pogosto 
uprizorili nebeški Jeruzalem. Kar nam opisuje Knjiga razodetja, so imeli udeleženci 
evharističnega bogoslužja nenehno pred očmi. Tukaj je nebeški Jeruzalem, mesto, ki je 
polno miru in lepote. Okrašeno je kot nevesta. In v tem mestu Bog sam biva med ljudmi. 
V nebeškem Jeruzalemu bodo obrisane vse solze. Ne bo več smrti in ne bo več žalovanja 
in vpitja.  
Ko so verniki med evharističnim slavjem gledali slike nebeškega Jeruzalema, so vse 
besede, ki so jih slišali iz Svetega pisma, zanje postale resničnost. Gledanje v vse to jim 
je odvzemalo strah pred smrtjo. Izpolnilo je njihovo hrepenenje po večni domovini, po 
domovini, ki ima človeške poteze. Mesto kot utrjeno mesto je bilo že od nekdaj simbol 
Božjega reda in hkrati podoba materinskega varstva, ki ga ponuja svojim prebivalcem. 
Tako posreduje pogled na nebeško mesto Jeruzalem materinsko varnost. Kdor gleda 
nanj, se že sedaj v evharističnem slavju počuti, kot da bi bil prestavljen v nebesa. Zanj 
se je v tej sliki odprl nebeški Jeruzalem, tako da je evharistično slavje med seboj 
povezalo nebo in zemljo, zemeljsko mesto z nebeškim mestom. Ta zorni kot je 
kristjanom iz prvih časov podarjal upanje, da se bodo vsi ponovno videli v tem nebeškem 
mestu.  
Besedilo iz Knjige razodetja se pogosto bere pri pogrebih. Žalujoči slišijo besede: »Bog 
bo obrisal vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine 
ne bo več« (Raz 21,4). To so besede tolažbe, ki jim obljubljajo, da njihovo žalovanje ne 
bo trajalo večno. Žalovanje se bo spremenilo v veselje, otrplost, ki jo doživljajo sedaj ob 
smrti ljubljenega človeka, pa bo postala izbruh nove polnosti življenja. Bog sam briše 
naše solze. Tukaj ga vidimo v podobi tolažeče matere, ki briše solze svojemu otroku. 
 

������ 
 
Hvala ti, Jezus,  
ker nas učiš  
ceniti vrednote ljubezni,  
saj si ti Ljubezen sama. 
Hvala ti,  
ker se pri vsaki mašni daritvi  
daruješ za nas  
in nas nesebično ljubiš  
ter nam vselej odpuščaš grehe.  
Hvala, ker si luč na naši poti.  
Prosimo te, ostani z nami.  
Naj vedno slišimo tvoj glas  
in ti vselej sledimo! Amen. 

 
Po: Uvodi pri ned. in prazničnih sv. mašah – leto C 

V 
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NED., 19.5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA  
  7.00 ††† Trošt, Vojkova  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
  11.30 Slap: za prvoobhajance in njihove družine 
PON., 20.5.  Bernardin Sienski, duhovnik 
  19.00 † Ana Pegan, Lože 
   za prvoobhajance 
TOR., 21.5. Timotej, diakon 
  19.00 † Frančiška Tomažič, Gradnikova  
  19.30 Slap: † Cirila Rešeta, osmina 
SRE., 22.5. Emil, mučenec 
  19.00 ††† Ciuti, Ob Beli  
ČET., 23.5. Socerb Tržaški, mučenec 
  19.00 † Franc Ferjančič, obletna, Zemono  
PET., 24.5. Marija, Pomočnica kristjanov, praznik 
  19.00 † Irenka Plešnar, obletna, Vojkova  
SOB., 25.5. Beda Častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj 
  19.00 † Ivanka Meze in †† starše Premru 
   ††† Milan, Marija in Ivan Cunta, Ob Beli  
NED., 26.5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA 
  7.00 ††† Božič in Skupek, Kreljeva  
  8.30 Slap: za zdravje, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
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 Popoldne ob 14.30 je za Zemonu pri kapelici šmarnična pobožnost. Če ne bo lepega 
vremena, so šmarnice v cerkvi. 

 Ob 15h, oziroma takoj po šmarnicah je v župnijski cerkvi prva spoved za letošnje 
prvoobhajance iz Vipave. 

 Prvoobhajanci naj se potem ves teden udeležujejo večerne maše in šmarnic. Po maši bo 
vsak večer kratka vaja za prvo sveto obhajilo. V sredo je verouk za prvoobhajance ob 
18h v cerkvi. 

 Prihodnjo nedeljo pri maši ob 10h je v Vipavi slovesnost prvega svetega obhajila. Vabim 
vso župnijo, da molite za naše prvoobhajance in njihove družine. 

 Šmarnice v Vipavi in na Slapu so ob običajnem s sodelovanjem otrok po razporedu. 
Nekoliko drugače bo na Slapu v torek, ko je maša prestavljena na 19.30.  Zato bodo ta 
dan šmarnice pred mašo in sicer ob 19.00. 

 Popoldan na Slapu organizira v soboto ob 17.30 fotografsko delavnico za vse otroke od 10. 
leta dalje in za  vse odrasle. Vse o fotografiranju na aparat ali mobitel,  nam bo povedala 
prostovoljka Tadeja. Aparate in mobitele s katerimi boste slikali, prinesite s seboj. 

Ob 18.30. se vsi zberemo pred cerkvijo in gremo na romanje v Žorževo vas. Na Talu se 
bomo obrnili in se vračali proti cerkvi. Pod kostanjem sredi Žorževe vasi bomo ob 19. 
uri molili in brali šmarnice in imeli zaključek romanj z Marijo. Vsi udeleženci delavnice 
se nam boste pridružili  na romanju in fotografirali, kar bo ob poti pritegnilo vašo 
pozornost. V kolikor pride do sprememb, boste obveščeni pri šmarnicah v tednu. 

 Ob dvajsetletnici smrti duhovnika Otmarja Črnilogarja bo danes popoldne več 
dejavnosti. Ob 16. uri bo v Kampu na Gradišču (v primeru slabega vremena na škofijski 
gimnaziji) odprtje nove plezalne poti v Gradiški turi, poimenovane po njem, ob 19. uri 
pa bo na škofijski gimnaziji predstavitev druge, dopolnjene izdaje zbornika Otmar 
Črnilogar – človek mnogih talentov. Na mizi za tisk imate letake z vabilom. 

 V zakristiji in župnišču zbiramo prijave za romanje na Brezje, ki bo v soboto, 15. junija. 
Stroški prevoza in kosila znašajo 15€ in jih poravnate pri prijavi. Odhod je ob 6.30, 
povratek okrog 16h. 

 Strežniki: 

 

 Bralci beril: 25.5.Patrik Vidic            
 26.5.Elvira Jež, Tomaž Vrčon ob 7.00;  

Cirila Šček, Irena Šček ob 10.00 
 Slap: Peter Furlan, Alenka Močnik 

 

 Krašenje in čiščenje cerkve: Tabor, Vojkova ulica, Gradiška in Goriška cesta 
     Slap: hišne številke 54, 48, 52 
 Čiščenje cerkvene hiše: Estera Božič, Marija Prelc Tratnik 
 Čiščenje učilnice na Slapu:  starši prvoobhajancev 

 

 
 

 

 
 

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

PON: ob 19.00 Matevž Kodelja, Marko Koren 
TOR: ob 19.00 Jakob Strilič, Jan Poljšak 
SRE: ob 19.00 Matej Kete, Anže Tomažič 
ČET: ob 19.00 Rudi Fajdiga, Pavel Strilič 
PET: ob 19.00 Anže Tomažič, Matic Gregorič 
SOB: ob 19.00 Jan Zorn, Jakob Strilič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Kristijan Boben, Marko Koren, Rudi Fajdiga 
 ob 10.00  

ob 14.30 
Sebastijan Jermol, Pavel Strilič, Jakob Strilič, Matic Gregorič 
Rudi Fajdiga, Kristijan Boben 


