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MOŽ, KI JE PRED MENOJ 

 
a menoj pride mož, ki je pred menoj, je govoril Krstnik ob Jordanu. S tem je pričal, 
da je Jezus Bog, kar je pozneje ponovno potrdil. Na koncu evangelijskega odlomka 

beremo: »Jaz sem videl in sem priča, da je to Božji Sin.« 
Ta Božji Sin, večna Beseda, se je učlovečil po devici Mariji in postal v določenem času 
določen človek, Jezus iz Nazareta. Ob njem so se ljudje spraševali: Ali ni to tesarjev sin? 
Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? 
S tem da je postal določen človek v določenem času, je na skrivnosten način postal vsak 
človek v vsakem času. Bil je pred mano, pomeni: bil je v Adamu, bil je v Abelu, bil je v 
Abrahamu, v Mojzesu, v Davidu, v Izaiju in Jeremiju … Še posebej je bil v vseh trpečih, 
v vseh, ki so bili preganjani ali umorjeni zaradi resnice in pravice; v vseh, ki so delali 
dobro, oznanjali mir in ljubezen. V vsaki besedi, ki je tolažila, v vsaki roki, ki je božala, v 
vsakem pogledu, ki je prinašal luč in toplino, je bil On. 

Janez ga je videl, ko je prihajal k njemu. Videl in 
prepoznal ga je po veri. Jezusov obraz je bil 
podoben obrazom vseh ljudi v množici ob Jordanu, 
toda Janez, ki je imel razsvetljene oči in čisto dušo, 
je na tem obrazu razpoznal poteze Božjega Sina. 
Ta obraz pa razpoznavajo po veri razsvetljene oči 
tudi danes. V vsakem človeku. Kristus je tam, kjer 
je Cerkev. Cerkev pa je tam, kjer smo verniki. Pri 
vsaki maši, pri vsaki molitvi, povsod, kjer smo 
zbrani v njegovem imenu.  
On, ki je pred vsemi nami, je tudi med vsemi nami. 

Po: F. Cerar 

Z

»Zdaj pa govori Gospod,  

ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika ...« (prim. Iz 49,5) 
 

VODIŠ ME IN BLAGOSLAVLJAŠ 
 

Nebeški Oče, nastal sem po tvoji ljubezni, 
s katero si me povabil v življenje. 

Zrasel in zorel sem po vsem, kar me je doletelo, 
tudi po bolečinah, s katerimi mi nisi prizanesel. 

Poklical si me po mojem imenu, 
ki je bilo zapisano na dlani tvoje roke. 

Ohranja me tvoja zvestoba, 
ki si mi jo naklanjal vsa moja leta. 
Varuje in vodi me tvoja previdnost, 

ki me je spremljala tudi v nevarnostih. 
Blagoslavlja in krepi me tvoja milost, 

ki mi jo podarjaš vse dni življenja. 
Paul Weismante 

 
������ 

 
Janez je prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje z neba: »Na kogar boš videl prihajati 
Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu« (Jn 1,33).  
Jezusov krst je bilo prvo znamenje, po katerem je Janez spoznal v polnosti resničnost 
Jezusa iz Nazareta in ga nato začel 'razodevati Izraelu' (Jn 1,31) kot Božjega Sina in 
človekovega odrešenika: 'Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta' (Jn 1,29)«. 

 Benedikt XVI. 
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 Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar celo 
paleto kvalitetnega verskega tiska, ki nam 

omogoča dobro informiranost o življenju Cerkve pri 
nas in po svetu. Kar se mi zdi, da daje poseben pomen 
verskemu tisku, je zelo širok izbor vsebin, ki nam 
pomagajo pri iskanju odgovorov na življenjska 
vprašanja, pomagajo nam poglabljati versko znanje, 
veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo k duhovnemu 
poglabljanju, nekatere revije pa nam lahko služijo 
tudi kot zelo dober pripomoček pri molitvi. 
Vsebine, ki jih prinaša verski tisk, pomagajo k človeškemu in duhovnemu oblikovanju 
osebnosti, kar je po mojem tudi njegovo osnovno poslanstvo. 

Povzeto po: B. Potočnik, Družina, 14.1. 2018 

V
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NED., 19.1.  2. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Jožef Marc, obletna, Kosovelova  
  8.30 Slap: † Franc Štekar, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 20.1.  Sebastjan (Boštjan), mučenec 
  18.00 † Ivan Šček, Milana Bajca  
   † Bernarda Kalc Carucci, Na Produ  
TOR., 21.1. Neža (Janja), devica in mučenka, obvezni god 
  18.00 Gradišče:  † Terezija Šček, 30. dan 
  18.00 Slap: † Miran Marc, Slap  
SRE., 22.1. Vincencij, diakon mučenec 
  7.00 † Ivan Ferjančič, obletna, Gradišče  
ČET., 23.1. zaroka Marije in Jožefa, spomin 
  18.00 † Jožef Kastelan, Zemono  
PET., 24.1. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj, obvezni god 
  18.00 †† Ivan in Milena Štekar, Na Produ  
  18.00 Slap: † Aleš Malik, osmina 
SOB., 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla 
  18.00 † Ana Prelc, obletna, Milana Bajca  
NED., 26.1. 3. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA SV. PISMA 
  7.00 v čast Mariji Tolažnici v zahvalo in priprošnjo, Zemono 
  8.30 Slap: † Branko Ukmar, obletna, 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. 
 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 Dejavnosti v župniji so ta teden po rednem urniku. 
 Smo v tednu ekumenizma. To je spodbuda, da še več molimo za edinost kristjanov ter 

povezanost in medsebojno spoštovanje vseh, ki verujemo v Jezusa. Jezus sam nas 
spodbuja k molitvi, da bomo »ena čreda en pastir.« 

 Z blagoslavljanjem hiš nadaljujem danes popoldne po Vinarski in začnem že po Vojkovi. 
Prihodnji konec tedna pa je na vrsti Kosovelova in Vojkova. Po blokih so dobili obvestilo 
naj za blagoslov pokliče kdo želi, da se osebno dogovorimo. 

 Danes je nedelja verskega tiska, kar nas spodbuja, da imamo v družinah vsaj eno 
publikacijo z versko vsebino. Le tako bo mogoče, da ob mnogih izkrivljenih 
informacijah, ki jih prinašajo drugi mediji, dobimo pravo podobo posameznih vrednotah.  

 Bliža se konec meseca, zato pohitite z naročnino na Ognjišče in Družino.  
Cene redne zbirke Mohorjevih knjig s koledarjem je 68,00 €. Letni prispevek za 
Misijonska obzorja je 9,00 €. 

 Animatorji popoldan na Slapu vas to sredo od 17 do 18 ure vabijo na »čajanko.« Poleg 
družabnosti si boste lahko izposodili knjige, slapkove ruzake, ustvarjalne vrečke, 
družabne igre in igrače. Na čajanko ste lepo vabljeni otroci in mladi, starši in stari starši. 

 Prihodnjo nedeljo je Nedelja Svetega Pisma. Sodelovanje pripravi Biblična skupina. 
Pričakujemo, da bo popoldne tudi predavanje v škofijski gimnaziji, ampak še ni točnih 
podatkov. Glede na prakso prejšnjih let, bi bilo predavanje ob 15h. 

 

 V torek, 11. 2. 2020, na god Lurške Matere Božje, pripravljamo srečanje vseh, ki se 
srečujemo ali delamo ali živimo s preizkušanimi in smo tudi sami kako preizkušani 
(starši otrok s posebnimi potrebami, prostovoljci v Ciriusu, domovih za starejše, 
zaposleni v zdravstvenih in socialnih ustanovah, svojci, duhovniki, ki sodelujejo pri 
mašah v domovih za starejše, člani skupine za duhovno spremljanje preizkušanih, …). 
Srečanje bomo pričeli, ob 18. uri, s sveto mašo v cerkvi sv. Štefana v Vipavi. Pri maši 
nas bo na temo služenja nagovoril g. Tomaž Kodrič, župnik v Podnanosu. 
Po maši bomo nadaljevali druženje v župnijski dvorani na Beblerjevi 1 v Vipavi. Prisrčno 
vabljeni! 

 

 Strežniki: 
P 20.1. ob 18.00 Marko Koren, Urban Jež 
T 21.1. ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Nik Poljšak 
S 22.1. ob   7.00 Matej Kete, Matic Gregorič 
Č 23.1. ob 18.00 Jože Krečič, Luka Rodman 
P 24.1. ob 18.00 Kristijan Boben, Anže Tomažič 
S 25.1. ob 18.00 Izak Rehar, Sebastijan Jermol 
N 26.1. ob   7.00 

ob   8.30 
 
ob 10.00 
ob 14.30 

Matej Kete, Jože Krečič, Jan Zorn, Marko Koren 
Slap: Jure Petrič, Nik Petrič, Lara Petrič, Marija Batagelj,     

Julija Batagelj 
Kristijan Boben, Matic Gregorič, Rudi Fajdiga, Jan Zorn 
Luka Rodman, Matej Kete 

 

 Bralci: 
Č 23.1. ob 18.00  Mateja Lavrenčič  
P 24.1. ob 18.00 animatorji         
S 25.1. ob 18.00 Katja Lavrenčič 
N 26.1. ob   7.00 

ob   8.30 
ob 10.00 

člani SP skupine 
Slap: Matej Petrič in Orjana Curk;  prošnje: Jure Petrič 
člani SP skupine 

  

 Krašenje in čiščenje cerkve: 
                                 Slap: 

 
Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica 
hišne številke 2b, 4d 

  Čiščenje veroučnih prostorov: 
                                                Slap: 

Klavdija Jerončič, Janja Furlan 
starši učencev 7. razreda 

 
Izdaja Župnija Vipava,   

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


