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IN KDO JE ZATE JEZUS KRISTUS? 

 
nogi ne vedo, da so bila o Jezusu povedana že vsa mnenja, od najglobljih do 
povprečnih, in vsi ugovori proti njemu že neštetokrat zavrnjeni. Vsaka beseda Nove 

zaveze je bila že tisočkrat prerešetana in precejana. Med besedili vseh časov in krajev so 
ravno svetopisemsko besedilo preučevali zdaleč največ in z neprimerljivo zagrizenostjo.  
Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in rojakih so se mnenja o njem silno razhajala. Za ene 
je bil in je Božji Sin, Maziljenec, Odrešenik, za druge pa navaden človek, samozvanec, 
slepar, prevratnik, hujskač, sanjač ali celo obsedenec. Po dvajsetih stoletjih se je pahljača 
mnenj samo še razširila: islam ga ima za preroka, judovstvo za rabija (učitelja), neverujoči 
kvečjemu za humanista in učitelja morale, razne sekte in new age za enega od poslancev iz 
onstranstva, enega izmed mnogih. 
Zanimivo je, da je že Jezus svojim najožjim spremljevalcem postavil to izzivalno vprašanje: 
»Kaj pravijo množice, kdo sem? In kaj vi pravite?« Izkazalo sej, da so prevladovali povsem 
zgrešeni pojmi o njem. Toda nekdo je vedel za pravi odgovor – apostol Peter: »Ti si Mesija, 

Božji Maziljenec.« A do tega spoznanja se ni sam dokopal. 
Bilo mu je dano od zgoraj. 
Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem skrivnostnem 
človeku najdemo pravi, trezen, utemeljen odgovor? Vsakih 
nekaj let se pojavi nova teorija in za njo druga in tretja in … 
Katoličani in mnogi drugi kristjani verujemo, da tisti Peter, 
ki je nekoč edini vedel za pravi odgovor, še veno živi naprej 
v Cerkvi skozi zgodovino.  
Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori, pisec še ene 
uspešnice o Jezusu, je zapisal: »Knjiga je ponavadi monolog, 

M

piščev samogovor. Evangelij pa je razgovor, ki se ne končna nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo 
sem? Tako še vedno vprašuje in bo vedno spraševala skrivnostna glavna oseba evangelija 
prav vsakega človeka.« 

Po: TV Slovenija, Ozare, 1995 
 
 

 
V OBRAZ IN V HRBET 

 
Gospod, tako težko te je vedno razumeti! 

Kako težko je vse gledati z očmi vere 
in vedno, kot ti, imeti pred seboj Očetovo voljo! 

Hoditi moram v svetlobi milosti in v temi bolečine, 
ne da bi se čudil samemu sebi, ne da bi zdvomil nad tabo. 

Mar ni potrebno, da te gledam v obraz in v hrbet, če te hočem res dobro poznati? 
V obraz: kadar mi prihajaš naproti, 

ko vidim tvoje obličje v luči sijaja in tvoje slave in z nasmehom tvoje dobrote, 
da z mojih ustnic privre zahvala v veselem slavospevu … 

V hrbet: kadar se zdi, da odhajaš, 
ko me spominjaš moje nemoči in moje slepote in nesmiselnosti mojih utvar. 

V obraz in v hrbet. Pomagaj mi, da te spet spoznam: 
tebe, Boga, ki si čisto blizu, tebe, Boga, ki si na videz daleč, da ti povem 

z enako zaupnostjo: hvala ti za dneve svetlobe, oprosti za vse večere dvoma. 
Gospod, predvsem mi pomagaj razumeti, da lepše razkrivaš svoje skrivnosti, 
kadar me kljub mojemu upiranju prisiliš, da hodim za teboj, ki nosiš križ … 

Takrat te sicer res vidim samo v hrbet, toda ko stopam za teboj, po tvojih stopinjah, 
se kakor ti učim ubogati Očeta, trpeti za ljudi; 

takrat zasledim tvojo ljubezen, ki jo deliš, in najdem te nazadnje, Gospod – 
ne več takega, ko si v obraz, niti ne takšnega, kot si v hrbet, 

ampak takega, kot si v svojem srcu. 
M. Francoise v Zakladnica molitve 
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NED., 23.6. 12. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Ivanka Sever, Pod gradom  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
  11.30 Slap: †† Frančiška in Franc Malik, Slap  
PON., 24.6.  Rojstvo Janeza Krstnika, praznik 
  20.00 †† Marija in Kristjan Troha, Gradišče  
TOR., 25.6. Doroteja, mati, mistkinja – DAN DRŽAVNOSTI 
  20.00 Gradišče: ††Stanislav in Slavka Petrič, obletna, Gradišče  
SRE., 26.6. Janez in Pavel, mučenca 
  20.00 ††† Rodman, Milana Bajca  
ČET., 27.6. Ema Krška, kneginja 
  20.00 † Štefka Švagelj, Ivana Ščeka  
PET., 28.6. SRCE JEZUSOVO, praznik 
  20.00 † Stanislav Nabergoj, Vojkova  
SOB., 29.6. Peter in Pavel, apostola, praznik 
  20.00 †† Sonja in Franc Krapež, Cesta 18. aprila  
NED., 30.6. 13. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 Za žive in pokojne sorodnike, Vojana Reharja  
  8.30 Slap: † Nada Jež, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
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 Danes popoldne v župnijski cerkvi ni litanij in blagoslova, povabljeni pa ste, da se sami 
zberete pri molitvi rožnega venca. 

 V času počitnic bodo večerne svete maše ob 20. uri. Ob sredah bodo še vedno ob 7h 
zjutraj, razen če bo drugače oznanjeno. 

 Uradnih ur ta teden ni. Če je kaj nujnega, me pokličite po telefonu ali pa se obrnite na sosednje 
župnike, g. Ivana na Goče ali g. Janeza v Vrhpolje. 

 Še dober teden imate čas, da poveste če želite imeti zbornik o gospodu Janezu Zupetu. 
Zanimanje za zbornik izrazite tako, da se vpišete na seznam na mizi za tisk, ali sporočite 
gospe Martini martin.krecic@t-2.net. S tem, da se napišete na seznam ali sporočite po 
elektronski pošti, si rezervirate želeno število izvodov zbornika. Spomin na gospoda 
Zupeta in hvaležnost za vse, kar je storil za nas, ohranjamo tudi s tem, da imamo doma 
knjigo o njem. 

 Na Slapu sedaj še lepo potekajo dela v cerkvi kot so čiščenje, okrasitev, pranje in likanje 
prtov, vzdrževanje strežniških in mašnih oblačil… Še je lepo število žena, ki so pripravljena 
pomagati in sodelovati. Ampak dejstvo je, da je med njimi veliko starejših krasilk.  
Lepo bi bilo, da bi se mlajše žene odločile, se vpisale na listo krasilk in tako priskočile 
na pomoč starejšim krasilkam, ki so vaše tašče ali mame, mogoče vaše 
sosede. Potrebovali bi tudi pomoč pri vzdrževanju strežniških oblek ali prtov. Premislite 
in pokličite gospo Ljubico na tel. 051 825 334. 

 Glede krašenja in čiščenja cerkve velja podobno tudi za Vipavo. Prav bi bilo, da bi se v 

skupine za čiščenje in urejanje cerkve vključili tudi mlajši. 
 Prihodnjo soboto, 6. julija bo na Otlici Terčeljev shod. Več podrobnosti je na plakatu 

na oglasni deski. Kdor more, naj s svojo udeležbo in molitvijo pomaga v postopku 
Terčeljeve beatifikacije. Ena pomembnih stvari pri razglasitvi svetnikov je namreč tudi 
»fama sanctitatis«, to pomeni kako živa je med ljudmi zavest, da je kandidat svetnik. 
Tudi moramo vedeti, da svetnik ne postane nekdo z razglasitvijo, pač pa obratno. 
Nekdo je že svetnik, se pravi je že v nebesih, Cerkev pa to z gotovostjo prepozna in 
uradno razglasi. 

 Pohitite s prijavami za oratorij. 
 

 Strežniki: 

 

 Bralci beril: 24.6. 
29.6. 

Zvonka Starc                                28.6. Elvira Jež, Tomaž Vrčon    
Mojca Lavrenčič, Jernej Naglost     

 30.6. Lejla Irgl, Danilo Guštin ob 7.00;  
Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00 

 Slap: Peter Furlan, Alenka Močnik 
 Krašenje in čiščenje cerkve: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica 
       Slap: hišne številke 15 in 34 
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namenje krščanstva ni veličastna cerkev ali 
katedrala z zlatimi oboki in srebrnim okrasjem, z 

vzvišeno liturgijo in lepo glasbo. 
Znamenje krščanstva je nemoč, majhnost, ranljivost, in 
še vedno križ, na katerem človek dan za dnem, kapljico 
za kapljico tiho daruje svoje življenje. 
Znamenje krščanstva je torej povsod, kjer se ljudje 
zavestno postavijo na stran revnih in nemočnih in nesebično delijo skrbi z ljudmi v stiski. Je 
povsod, kjer je vidna ljubezen, opazna in otipljiva na človeškem telesu, v toplini srca, 
kretnjah rok in nog,  v poslušanju in pogovoru in v lesku oči. 
Znamenje krščanstva je sprejemanje lastnega križa v vsakdanje življenje in udejanjanje 
Kristusove ljubezni po nas. 

Po: P. Bosmans, Bog – moja oaza 
 
 

 

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

PON: ob 20.00 Jože Krečič, Marko Koren 
TOR: ob 20.00 Gradišče: Nik Poljšak, Jan Poljšak 
SRE: ob 20.00 Matej Kete, Matic Tomažič 
ČET: ob 20.00 Rudi Fajdiga, Pavel Strilič 
PET: ob 20.00 Anže Tomažič, Sebastijan Jermol 
SOB: ob 20.00 Urban Jež, Matevž Kodelja 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Kristijan Boben, Marko Koren, Matic Gregorič 
 ob 10.00  Sebastijan Jermol, Pavel Strilič, Jakob Strilič, Rudi Fajdiga 
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