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ZGODI SE 
 

ariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo sprejela. 
Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, naj si vzamemo več časa za molitev, 

za spokornost, za duhovno branje, za obisk cerkve …, naj si vzamemo več časa za pogovor 
z možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, župljani, sodelavci …, naj poravnamo zastaran 
dolg, pozabimo grenkobno zamero, izpolnimo zanemarjeno dolžnost, prekinemo 
neurejeno poznanstvo … 
Poslan je bil k devici. Cerkev ni o Marijinem devištvu nikoli dvomila. Vendar pa Marija ni bila 
devica le telesno, temveč še bolj duhovno. To pomeni, da ni bila na nikogar navezana, razen 
na Boga. Če je bila še na koga, je bila zaradi Boga. V tem smislu je deviški tudi tisti, ki je 
poročen, če je njegova poročenost po Božji volji in če uravnava svoj zakon po Božjih načrtih. 
Marija je premišljevala. Ni bila zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku za nekaj 
navdušila, a se v naslednjem premislila. Tehtala je angelove besede in želela zvedeti njihov 
pomen. Šele potem je izrekla svojo privolitev. 
Glej, dekla sem Gospodova. Marija ni dekla komurkoli ali vsakomur, ki bi morda to hotel. 
Dekla je Gospodova, to pa z vsem srcem in z vso dušo. 
Ni pravi kristjan, kdor vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur ničesar odreči. Kdor 
hoče biti hlapec vsem, ni hlapec nikomur. Pravi kristjan je, kdor z vso razpoložljivostjo 

srca in duše služi Bogu, ljudem pa, ker v njih gleda Boga. V 
tem je kristjanova svetost. 
Tako je služila Bogu Marija. Ker pa je bila njena služba Bogu 
in ljudem zaradi Božjega materinstva izredna in nadvse 
vzvišena, ji je prinesla tudi izredno in nadvse vzvišeno svetost, 
popolno odsotnost greha in polnost milosti Svetega Duha. 
Ne moremo je doseči, vabi pa nas, naj se ji bližamo. 

Po: F. Cerar 
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ejstvo je, da je že čisto na začetku človeškega 
rodu, takoj po padcu prvega človeka v greh, 

Bog napovedal zmago nad grehom, zmago nad 
satanom, to zapeljivo in lažnivo kačo. Napovedal je 
skrivnostno ženo, po kateri se bo to zgodilo: 
»Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med 
tvojim in njenim zarodom. On ti bo glavo strl« (1 
Mz, 3,15). Ta napoved se je v različnih oblikah 
ponavljala skozi vso Staro zavezo. Omenimo samo 
eno od takih značilnih napovedi. Oholemu kralju 
Ahazu, ki je ošabno zavrnil znamenje Božje pomoči, 
katero mu je po preroku Izaiju ponudil Bog, je 
prerok napovedal: »Gospod sam vam bo dal znamenje: Glej, devica bo spočela in 
rodila sina, ki mu bo dala ime Emanuel«, kar pomeni »Bog z nami« (Iz 7,14). 
Te Božje napovedi so se uresničile prav v Mariji, skromni, verni in dotlej neznani 
nazareški deklici, ki jo je Bog izbral za orodje svojega odrešenjskega načrta. K njej je 
poslal angela, ki naj ji sporoči to veliko in veselo novico, da bo rodila otroka, ki bo 
obljubljeni Mesija, še več, ki bo Božji Sin. 

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli del 
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Na poti adventnega časa 
sveti Brezmadežna Marija kot zvezda, 

ki je 'znamenje trdnega upanja in tolažbe'. 
Da bi prišli do Jezusa, 

prave luči, 
sonca, ki je pregnalo vse temine zgodovine, 

potrebujemo luči, ki so nam bliže. 
To so človeške osebe, 

ki odsevajo Kristusovo luč 
in razsvetljujejo pot, 

ki jo moramo še prehoditi. 
In katera oseba sveti bolj kot Marija? 

Kdo je lahko za nas bolj zvezda upanja, 
kot je ona, 

jutranja zarja, 
ki je napovedala dan odrešenja? 

 

Benedikt XVI. 

D
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NED., 8.12.  BREZMADEŽNA  (2. adventna nedelja)  
  7.00 † Pavel Rehar, obletna, Trg Pavla Rušta  
  8.30 Slap: v čast sv. Matiju po namenu, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 9.12.  Valerija, mučenka 
  18.00 † Jožefa Krhne, 30. dan 
   † Branko Puc, obletna, Kosovelova  
TOR., 10.12. Loretska Mati Božja 
  18.00 Gradišče: v zahvalo, Gradišče  
  18.00 Slap: † Ivanka Nusdorfer, Slap  
SRE., 11.12. Damaz I., papež 
  7.00  za zdravje škofa Metoda, Grabrijanova  
ČET., 12.12. Marija iz Guadalupe 
  18.00 † Dragica Trkman, obletna, Vojkova  
PET., 13.12. Lucija 
  18.00 v čast Materi Božji v zahvalo, Vojana Reharja  
SOB., 14.12. Janez od Križa 
  18.00 ††† Rodman, Milana Bajca 
NED., 15.12.  3. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 † Ivana Andlovic, Vojkova  
  8.30 Slap: ††† strice in tete Ambrožič, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  
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 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Po 15. uri nadaljujem z blagoslavljanjem hiš na Gradišču.  
 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 V sredo od 17h do 18h ste otroci in odrasli vabljeni na Slap v knjižnico, kjer boste 

sejali božično žito. Vsak otrok naj od doma prinese manjšo, plitvo posodo, npr. 
podstavek od cvetličnega lončka in malo zemlje. Tam bomo tudi slišali vse o pomenu 
božičnega žita. Lepo vabljeni. 

 V četrtek po maši je molitvena ura pred Najsvetejšim. Pripravlja jo biblična skupina. 
 V petek je ob 16.30 skupno srečanje za vse birmance, animatorje in kolednike 

trikraljevske akcije. Za birmance je udeležba obvezna, za ostale pa je močno 
priporočena. Na srečanju bo g. Izidor Šček v sliki, filmu in besedi predstavil, kam so 
šla sredstva, zbrana v trikraljevskih akcijah zadnjih nekaj let.  

 V soboto je v domu adventna maša za starejše in bolne tudi iz Vipave. Maša je ob 16h, 
spovedovanje pa je od 15h do maše. Svojci omogočite vašim, da se maše udeležijo. 

 Prihodnjo nedeljo popoldne je v prostorih škofijske gimnazije srečanje Vera in luč. 
V srečanje je vključeno miklavževanje, spoved, maša in še marsikaj. Začne se ob 

   14h. Vabljeni! 
 V cerkvi na Slapu je na mizi za verski tisk pripravljen košek, v katerem krasilke zbirajo 

prostovoljni dar za božično, slavnostno okrasitev cerkve. Obvestilo velja za Slap. 
 Vsi duhovniki in zaposleni v Petrovem domu so bili presrečni ob pogledu na 

Miklavža in zbrane dobrote. Zato so še posebno poudarili, da se vsem iz srca zelo 
zahvaljujejo. Voščijo vam blagoslovljene božične praznike in spominjali se vas bodo 
v molitvi. Bog povrni za vso dobroto. 

 Karitas in Popoldan na Slapu se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali na delavnici 
adventni venčki in vsem, ki ste prispevali za naš venček. Bog povrni! 

 Če ima kdo namen darovati biro za vzdrževanje duhovnika, lahko izkoristi to priložnost. 
To ne pomeni, da morate karkoli prispevati za blagoslov. Pač pa lahko izkoristite 
priložnost, ko se srečamo, da ob tej priliki oddate svoj letni dar. Duhovniki nimamo plače 
ne od države ne iz Vatikana, ampak nam dajete sredstva župljani. Včasih je bilo 
predpisano, koliko mora darovati vsaka družina, danes pa je to prepuščeno, da se vsak 
odloči po svojih zmožnostih in notranjemu čutu. Druga oblika darovanja je, da vaš dar 
vstavite v kuverte na mizi za tisk in jih oddate v nabiralnik, tretja pa, da dar prinesete 
osebno v pisarno ali kadar se srečamo. To velja zlasti za tisti del Vipave in Slapa, ki jih 
letos ne bom utegnil obiskati. Zahvaljujem se vsem, ki ste svoj letni dar že oddali. Bog 
naj vam povrne z zemeljskimi in nebeškimi darovi. 

 Strežniki: 

                  Slap: Izak Margon, Jan Vidrih, Neža Nagode, Ela Furlan, Franc Uršič 
 Krašenje in čiščenje cerkve: 

                                   Slap: 
  Čiščenje župnišča: 
 Čiščenje  uč. na Slapu: 

Tabor, Vojkova ulica, Goriška in Gradiška cesta 
hišne številke 2, 48, 54 
Debora Vidmar, Andrejka Žigon 
starši učencev 6. razreda 

 Bralci beril: 12.12. Hana Kobal Jauh      13.12.animatorji      14.12.Katja Lavrenčič 
                       15.12. Lejla Irgl, Urška N. Makovec ob 7.00;  

Mirjam Klemše, Jernej Malik ob 10.00 
                        Slap: David Malik in Manca Štekar,  prošnje: Andrej Malik 

 
 
 

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

PON: ob 18.00 Jože Krečič, Urban Jež 
TOR: ob 18.00 Gradišče: Nik Poljšak, Jan Poljšak 
SRE: ob   7.00 Matej Kete, Pavel Strilič 
ČET: ob 18.00 Jakob Strilič, Luka Rodman 
PET: ob 18.00 Izak Rehar, Kristijan Boben 
SOB: ob 18.00 Sebastijan Jermol, Anže Tomažič 
NED: ob   7.00 Matej Kete, Luka Rodman, Jože Krečič, Matic Gregorič 
 ob 10.00  

ob 14.30 
Rudi Fajdiga, Nik Poljšak, Jan Poljšak, Jan Zorn 
Kristijan Boben, Rudi Fajdiga 


