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TRDE ZAHTEVE 
 

anašnji evangelijski odlomek, vzet iz Jezusovega govora na gori, vsebuje na videz 
trde in težke zahteve. Človek se vpraša, ali jih je sploh mogoče izpolniti. V zvezi z 

njimi mi je nekdo rekel: »Jaz bi moral že zdavnaj goreti v peklu, ker sem že stokrat komu 
rekel, da je nor.« Za koga smo slišali, da si je izdrl oko ali odsekal roko? Koga smo videli 
oditi od oltarja, da bi se spravil s sprtim bratom? Ali res ne smemo pogledati lepe in 
urejene ženske? Ali naj obsodimo vse, ki so doživeli zakonski brodolom, pa skušajo – 
kakorkoli že – splavati na suho? 
Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih tudi slaba nagnjenja. Ve, da jih ne moremo zlahka in 
na hitro izkoreniniti. Želi pa, da bi jih z vztrajnim prizadevanjem preraščali in prepojili z 
nadnaravnim gledanjem. Njegove besede nas  k takšnemu gledanju in preraščanju usmerjajo. 
Opozarjajo nas, da se ne smemo nikoli zadovoljiti z doseženo pravičnostjo, kot so to delali 
samozavestni pismouki in farizeji, temveč moramo vedno znova preverjati njeno pristnost. 
Vsakomur se zgodi, da izreče neprimerno besedo. Zaradi nje same še ne bo pahnjen v pekel. 
Če pa bo s svojim govorjenjem uničeval ljubezen in podpihoval sovraštvo, mu kazen ne uide. 
Če si s kom sprt, ti ni treba teči od oltarja. Če pa že pred oltar prideš, si dolžan pred njim 

razmišljati, kaj ti je storiti, da se bo spor končal. Vsaka lepota, tudi 
ženska, je odsev Božje lepote. Zato jo smemo gledati. Toda ne 
poželjivo, temveč zrelo in spoštljivo. Pri ločitvah zakona je krivda 
navadno porazdeljena med dva ali celo med tri, deleži te krivde pa 
so različni. Zato tudi evangelijska obsodba prešuštva ne more 
veljati za vse enako. Smemo jo razlagati kot opomin, da je urejen 
zakon vrednota, za katero moramo storiti vse, kar je mogoče, da jo 
ohranimo, in ki je ni mogoče zavreči brez hudih posledic. Resnico 
je treba tako spoštovati, da je ne bo treba nikoli potrjevati s prisego. 

Po: Beseda da Besedo 

D

aš govor naj bo 'da', 'da', 'ne', 'ne';  

kar je več kot to, je od hudega. 
Mt 5,37  
 

Ne moremo več prenašati politikov, ki ves dan govoričijo o tem, kar so drugi politiki 
govoričili včeraj in kar bi spet drugi utegnili govoričiti jutri. 
Ne moremo več prenašati novinarjev, ki polnijo časopise in televizijske dnevnike z 
neskončnimi govorancami desničarskih politikov, ki se odzivajo na odgovore 
levičarskih politikov sredinskim  politikom. 
Ne moremo več prenašati televizijskih pogovornih oddaj, polnih neumnih in 
nesmiselnih bla bla bla. Strokovnjakov, ki razlagajo vse, ne da bi prišli do kakšnih 
sklepov. »Vsevedov«, ki se gnetejo na vseh televizijskih programih s svojim 
pametovanjem, a ga že dogodki naslednjega dne ovržejo.  
Ne moremo več prenašati pridig brez konca in kraja. 
Ne moremo več prenašati neskončno dolgih dokumentov, razdeljenih na točke in 
podtočke, izjav, dnevnih redov, sporočil za javnost. 
Če bi bil naš govor da, kadar je da, in ne, kadar je ne, bi nam časa ostalo na pretek in 
bi ga lahko  posvetili reševanju problemov zaposlovanja, sodstva, javnih in socialnih 
storitev, zdravstva, šolstva,  bolnih, ostarelih, revnih. 
Jezus, pomagaj nam, da bomo ozdraveli od te kuge čvekanja. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 

 
 

eveta in deseta Božja zapoved (Ne želi svojega bližnjega žene. Ne želi svojega 

bližnjega blaga.) sta preizkus za vse druge zapovedi: kdor jih resnično izpolnjuje, 
iz prepričanja in ne zaradi pravil, pretvarjanja, dostojnosti, nujno izpolnjuje tudi ti dve.  
Drugače je vse le blef. 
Jezus namreč ravno s tem, da pripisuje pomembno vlogo tema zapovedma, praktično 
dokazuje, da resnično dopolnjuje postavo in preroke, ker vsa postava, na prav posebne 
način pa vsi preroki, opozarjajo na zvestobo srca v nasprotju z lupino zunanjosti. 

 

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni 

V 

D



������    SVETE MAŠE    ������ 
 

NED., 16.2. 6. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Jože Božič, Kreljeva  
  8.30 Slap:  ††† Miška, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 17.2. Ustanovitelji servitov, redovniki 
  18.00 ††† Lavrenčič in Kodelja, Na Produ  
   † Marija Šček, Gradišče  
TOR., 18.2. Renčišek Regis, duhovnik in mučenec 
  18.00 Gradišče: †† Vincencij in Štefanija Premrl, obletna, Gradišče  
  18.00 Slap: † Jožefa Žorž, Slap  
SRE., 19.2. Kondrad iz Piacence, spokornik 
  7.00 † Tomaž Lorenz, Milana Bajca  
ČET., 20.2. Jacinta in Frančišek, fatimska pastirčka 
  18.00 ††† Durn in Pregelj, Gradišče  
PET., 21.2. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj 
  18.00 †† Boris in Vida Plahuta, Beblerjeva  
SOB., 22.2. Sedež apostola Petra, praznik 
  18.00 † Jožef Kostanjevic, Zemono  
NED., 23.2. 7. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 ††† Kobal in Pipan, Vojkova  
  8.30 Slap: † Branko Volk, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 

 

������    OZNANILA    ������ 
 

 Popoldne ob 14.30 je v župnijski cerkvi molitev rožnega venca, litanije in blagoslov. 
 Po litanijah blagoslovim še nekaj družin na Taboru, ki jih nisem utegnil obiskati 

prejšnjo nedeljo.  
Če je še kdo, ki bi želel blagoslov, naj pokliče na 041/713-879, da se dogovorimo za obisk. 

 Uradnih ur ta teden ni. 
 Ta teden so počitnice in ni verouka za nobeno skupino. 
 V ponedeljek je srečanje biblične skupine. 
 V torek ob 18.45 je v Vipavi srečanje župnijske Karitas. Dobimo se v župnijski pisarni. 
 Na Slapu so v sredo od 17. do 18. ure otroci in odrasli lepo vabljeni v knjižnico, kjer 

bodo iz papirja izdelovali in okrasili posebna srca, ki nas bodo kot simbol Jezusove 
ljubezni spremljala med postajami križevega pota v postnem času.  

 Popoldan na Slapu na pustno soboto ob 15. uri, organizira pustno povorko po 
zaselkih Slapa. Start in cilj je na placu pred šolo. Priporočamo, da se dovolj toplo 
oblečete in obujete. Če pa nam bo vreme nagajalo, bomo v šoli. Domačine prosimo, 
da maškare lepo sprejmejo, kot vsako leto. Lepo vabljene velike in male maškare. Za 
nagrado nas bo v šoli čakal čaj in značilna slapenska pustna sladica. 

 Prihodnjo nedeljo je na Slapu šagra sv. Matija, zavetnika cerkve. Maša je ob 
običajni uri. Pri maši je ofer. Zbrana sredstva bomo porabili za zamenjavo 
tepihov, zlasti v presbiteriju.  
Po maši je ura češčenja. K tej molitveni uri so povabljene družine od hišne številke 35 
do 95. Ko bo konec molitvene ure, naj vsaj manjša skupina prostovoljcev ostane v tihem 
češčenju, dokler ne pridem nazaj iz Vipave in pospravim Najsvetejše v tabernakelj.  
Druga ura češčenja je ob 14h. K tej molitveni uri so povabljene družine od hišne številke 
1 do 34. Po končani molitvi počastijo Jezusa pevci z evharističnimi pesmimi. Ob 15h je 
sklep češčenja z nagovorom, litanijami in blagoslovom. 

 

 V župnišču v Vipavi smo že prejšnji teden naredili tlake. To pomeni, da smo že prej 
položili izolacijo in vso instalacijo, ki pride pod tlaki, vključno s talnim gretjem. To je 
velik korak naprej v gradnji in Bogu hvala za to. Hvala pa tudi vam, ki s svojimi darovi 
pomagate zbrati potrebna sredstva, da lahko plačamo račune. Se priporočam tudi za 
naprej. Kot nekateri že počnete, lahko darujete nekoliko več v nedeljsko nabirko, ali pa 
prinesete svoj dar v župnišče. Ne pozabite, da gradimo za prihodnje rodove, da bo dovolj 
primernih prostorov za duhovno oskrbo in delo župnije. Bog naj poplača vašo 
darežljivost z zemeljskimi in nebeškimi darovi. 

 

 Strežniki: 
P 17.2. ob 18.00 Jože Krečič, Urban Jež 
T 18.2. ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Nik Poljšak 
S 19.2. ob   7.00 Matej Kete, Matic Gregorič 
Č 20.2. ob 18.00 Jože Krečič, Luka Rodman 
P 21.2. ob 18.00 Kristijan Boben, Anže Tomažič 
S 22.2. ob 18.00 Pavel Strilič, Sebastijan Jermol 
N 23.2 ob   7.00 Matej Kete, Jože Krečič, Luka Rodman, Marko Koren  

 ob   8.30 Slap: Andrej Malik, Taj Volk, Beti Potrata, Špela Ambrožič  
 ob 10.00 Kristijan Boben, Jakob Strilič, Jan Zorn, Matevž Kodelja  
. ob 14.30 Rudi Fajdiga, Matej Kete 

 

 Bralci: 
Č 20.2. ob 18.00  Mateja Lavrenčič  
P 21.2. ob 18.00 animatorji         
S 22.2. ob 18.00 Živa Jermol 
N 23.2. ob   7.00 

ob   8.30 
ob 10.00 

Hilarija in Peter Kete 
Slap: Lara Malik in Natalija Petrič;  prošnje: Izak Margon 
Tatjana in Robert Batagelj 

 Krašenje in čiščenje cerkve: 
                                     Slap: 

Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica 
hišne številke 43, 41, 3h 

 Čiščenje veroučnih prostorov: 
                                                Slap: 

Janja Nedeljkovič, Damjana Pregelj 
starši učencev 8. razreda 

 
Izdaja Župnija Vipava,  

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


