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V KRISTUSOVI LUČI ŽIVIMO KOT OTROCI LUČI 

 

ospod je moja luč in moja rešitev,« smo ponavljali v spevu med berili današnje 
nedelje in nanje bi lahko danes naslovili naše razmišljanje. Besede so vzete iz 

psalma, v katerega je starozavezni pesnik, najbrž od Boga navdihnjeni kralj David, položil 
vso svojo vero v Božje varstvo. Prva vrstica psalma se glasi: »Gospod je moja luč in moja 
rešitev, koga bi se bal?« Te besede se prav lepo slišijo, vendar – to moramo odkrito priznati 
– v življenju ne kažemo močnega zaupanja v Boga. Koliko strahov stiska naše srce?! Treba 
je silno globoke trdne, življenjske vere, da bomo iskreno rekli: »Gospod je moja luč in 
moja rešitev, koga bi se bal?« Svetniki so imeli tako vero, tako zaupanje, ker so skoraj 
otipljivo čutili Božjo bližino. »Kdo nas bo ločil od ljubezni, s katero nas ljubi Kristus?« 
piše apostol Pavel vernikom v Rim, ki se bojijo preganjanja. »Mar stiska ali nadloga, 
preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč … V vseh teh preizkušnjah zmagujemo 
po njem, ki nas je vzljubil.« 

Bog, luč našega življenja, je toplota, je 
ljubezen, je bližina. Bog je tam, kjer se 
bojujemo, kjer trpimo, kjer 
omahujemo, kjer naša srca krvavijo. 
Bog je naš življenjski spremljevalec. 
Hodi z nami. Od nas je odvisno, ali ga 
držimo za roko ali to roko izpustimo. 
Biti moramo kakor otroci, ki v gneči 
hodijo s svojimi starši: če izpustijo 
roko očeta ali matere, so izgubljeni. 
Tako je tudi z nami. Če je Bog resnično 
luč našega življenja, mora biti naše 

»G

življenje osvetljeno, prežarjeno s to lučjo.  
V našem življenju moramo izžarevati Kristusa. Če se na nas ne vidi, da verujemo vanj, da 
skušamo živeti po načelih evangelija, čemu naj bi se potem še imenovali kristjani, 
Kristusovi učenci?  
»Pri luči je dobro živeti in umreti,« pravi slovenski pregovor. Pri dobrih ljudeh, 
napolnjenih z lučjo Božje ljubezni. 

Po: S. Čuk 
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Reče jima: »Hodíta za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.«  
 In takoj sta mreže popustila in šla za njim.  
(prim. Mt 4,19–20) 

 

Ne zakopljite talentov! Stavite na velike ideale, tiste 
ideale, ki razširijo srce, na tiste ideale služenja, ki 
storijo, da so vaši talenti rodovitni. Življenje nam ni 
podarjeno zato, da ga ljubosumno ohranjamo sami 
zase, temveč nam je podarjeno zato, da ga 
darujemo. Dragi mladi, imejte velikodušno srce! Ne 
bojte se sanjati o velikih stvareh! 
 

Kako težko je v našem času sprejeti dokončne 
odločitve! Mika nas začasno. Smo žrtve težnje, ki nas 
sili v začasnost …, kakor da bi želeli ostati 
mladostniki. Je kar malce očarljivo ostati mladostnik,  
in sicer za vse življenje. Ne bojmo se dokončnih 
obveznosti, obveznosti za vse življenje! In tako bo življenje rodovitno! In to je 
svoboda: imeti pogum sprejeti te odločitve z velikodušnostjo. 
 

Kaj pomeni biti velikodušen? Pomeni, da imamo veliko srce, da imamo veličino 
duha. Pomeni, da imamo velike ideale, željo izvrševati velike stvari, da odgovorimo 
na to, kar Bog zahteva od nas: vestno izpolnjevati vsakdanje dolžnosti, vsakdanja 
dejanja, obveznosti, srečanja z ljudmi. Pomeni delati majhne vsakdanje stvari z 
velikim srcem, odprtim za Boga in za druge. 

Papež Frančišek 
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Naj Beseda da besedo, kot je zapisal prerok Izaija: 
»Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, 

ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, 
dal sejalcu seme in uživalcu kruh, 

takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč 
bo storila, kar sem hotel, 

in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« (Iz 55, 10-11) 
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NED., 26.1.  3. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA SVETEGA PISMA 
  7.00 v čast Mariji Tolažnici v zahvalo in priprošnjo, Zemono 
  8.30 Slap: † Branko Ukmar, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 27.1.  Angela Merici, ustanoviteljica uršulink, obvezni god 
  18.00 ††† Fon, Gradnikova  
    † Boža Železnik, Beblerjeva 
TOR., 28.1. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj, obvezni god 
  18.00 Gradišče:  † Jožef  Furlan, Gradišče  
  18.00 Slap: † Rajko Rondič, osmina 
SRE., 29.1. Konstancij, škof 
  7.00 za duše v vicah, dar v nabiralniku 
ČET., 30.1. Martina, mučenka 
  18.00 † Angel Rehar, Pod gradom  
PET., 31.1. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev, obvezni god 
  18.00 ††† starše  Lavrenčič, Na Produ  
SOB., 1.2. Brigita Irska 
  17.00 Gradišče: v zahvalo in prošnjo za blagoslov, ERVV 
  18.00 † Franc Kete, obletna, Glavni trg  
NED., 2.2. 2. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje, Zemono  
  8.30 Slap: ††† Bratina in Furlan, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane  

 
������    OZNANILA    ������ 

 
 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Ob izhodu iz cerkve v Vipavi si vzemite pisemca, ki so v košarah ob izhodu. V njih so 

odlomki božje besede, da bomo začutili, da je Božja beseda pismo, ki ga Bog pošilja nam 
osebno. To je v duhu papeževe spodbude, da bi nedeljo Svetega Pisma, oziroma nedeljo 
Božje besede, praznovali čim bolj slovesno in kot pravi papež:  »Duhovniki naj poiščejo 
način za izročitev Svetega pisma ali njegovega dela vsemu občestvu, s čimer se pokaže, 
kako pomembno je v vsakdanjem življenju nadaljevati branje, poglabljanje in molitev s 
Svetim pismom«. 

 Popoldne ob 15h je v športni dvorani škofijske gimnazije 
svetopisemsko predavanje, ki ga bo imel škof Jurij Bizjak.  

 Popoldan na Slapu vabi v sredo ob 17. uri otroke in vse ostale 
vaščane v knjižnico, na pravljično urico ob knjigi s pisateljico 
Tatjano Kokalj in z ilustratorko Urško Popit. Predstavile nam 
bodo " škrata s stotimi imeni",  izdelali  si bomo pobarvanko in 
risali.. Lepo vabljeni. 

 Ustvarjalna delavnica pa bo tudi v soboto,  1. februarja od 15. do 17. ure v šoli,  ko 
boste krasili svečke za svečnico. V nedeljo bodo svečke blagoslovljene, nato jih boste 
nesli domov. Svečke in ostali material dobite na delavnici. Nato boste sadili čebulice 
rožic v cvetlične lončke in jih okrasili. Vsak otrok naj od doma prinese srednje velik 
cvetlični lonček in zemljo. Ostali material dobite na delavnici. Lepo vabljeni. 

 V soboto bo ob 17h na Gradišču maša, ki se jo bodo udeležili člani Evropskega 
reda vitezov vina v zahvalo ob obletnici članstva v redu. Vabljeni tudi drugi, da 
pridete k maši. 

 Prihodnjo nedeljo je svečnica. Pri vseh mašah je na začetku obred blagoslova sveč 
in procesija s svečami po cerkvi. 

 Z blagoslovom hiš nadaljujem danes popoldne in prihodnjo nedeljo popoldne, če bo 
čas dopuščal, tudi v petek popoldne. Na vrsti so Vojkova, Kosovelova in Tabor. 

 Uradne ure so ta teden v torek od 9h do 12h in od 16h do 17.30. 
 

 Strežniki: 
P 27.1. ob 18.00 Marko Koren, Urban Jež 
T 28.1. ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Nik Poljšak 
S 29.1. ob   7.00 Matej Kete, Matic Gregorič 
Č 30.1. ob 18.00 Jože Krečič, Luka Rodman 
P 31.1. ob 18.00 Kristijan Boben, Anže Tomažič 
S   1.2. ob 18.00 Izak Rehar, Sebastijan Jermol 
N   2.2. ob   7.00 

ob   8.30 
ob 10.00 
ob 14.30 

Matej Kete, Jože Krečič, Luka Rodman, Marko Koren 
Slap: Andrej Malik, Taj Volk, Beti Potrata, Špela Ambrožič 
Kristijan Boben, Matic Gregorič, Rudi Fajdiga, Jan Zorn 
Jan Poljšak, Matic Gregorič 

 

 Bralci: 
Č 30.1. ob 18.00  Eneja Pregelj  
P 31.1. ob 18.00 animatorji         
S   1.2. ob 18.00 Aurora Poljšak 
N   2.2. ob   7.00 

ob   8.30 
ob 10.00 

Lejla Irgl, Urška N. Makovec 
Slap: Rok Vidrih in Andreja Nagode;  prošnje: Tilen Močnik 
Jože Kalc, Vida Lavrenčič 
 

  Krašenje in čiščenje cerkve: 
                                 Slap: 

Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica 
hišne številke 15, 34 

  Čiščenje veroučnih prostorov: 
                                                Slap: 

Helena Ferjančič, Martina Petrovič 
starši učencev 8. razreda 
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Izdaja Župnija Vipava,   
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879 


