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»NEHAJTE ŽE VENDAR!« 
 

ogosto vidimo ali tudi v svojem lastnem okolju doživljamo, kako otroci in mladi v 
domači družini ali med sosedi ravnajo v duhu naročila, ki nam ga daje Jezus v 

današnjem evangeliju – da ne vračajo krivice s krivico, hudobije s hudobijo. »Nehajte že 
vendar s tem!« pravijo otroci in mladi, ki so zaradi svojega še neomreženega srca Božje 
orodje za graditev miru. »Ja kam pa pridem, če bi vsaki barabi, ki mi v življenju nagaja, 
vedno znova odpuščal?« bi se vprašal marsikdo po »treznem« premisleku. »Ali ne bom s 
tem hudobnežem dajal potuhe?« Slovenski pregovor pravi: »Kdor hudim odpušča, dobrim 
škodi.« Jezus ne misli tako in to je tudi utemeljil s svojim zgledom odpuščanja na križu. 
»Jezus ne brani državi, da se upira s kaznimi hudim, zločinskim nagonom hudobnih ljudi,« 
piše p. Albin Škrinjar. »Tudi ne brani posamezniku, da se zavaruje zoper človeško 
hudobijo in išče zadoščenja za krivico pred sodiščem. Vsekakor pa hoče Jezus gasiti v nas 
plamene maščevalnih želja, ki nas spodjedajo, nam nič ne koristijo, nasprotnike pa še bolj 
podžigajo k hudobiji. Miroljubnost blaži prepir. 
Pred leti umrli indijski jezuit Anthony de Mello je napisal več knjig, v katerih skuša verske 
resnice približati bralcem v duhovitih anekdotah. Eni je dal naslov Popravite svete knjige. 
V njej pove, da so v Združenih narodih nekoč predlagali, da bi ponovno pregledali svete 

knjige vseh verstev na svetu. Vse, kar bi v njih spodbujalo k 
nestrpnosti, krutosti ali fanatizmu, bi morali izbrisati. Vse, kar 
bi kakorkoli nasprotovalo človekovemu dostojanstvu in sreči, 
bi morali izpustiti. Ko so odkrili, da je to predlagal sam Jezus 
Kristus, so časnikarji planili v njegovo stanovanje, da bi 
poizvedeli kaj več. Njegovo pojasnilo je bilo preprosto in 
kratko: »Svete knjige, enako kot sobota, so zaradi človeka,« je 
spregovoril. »Ni človek zaradi knjig.« 

Po: S. Čuk 

P

»Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«  Mt 5,48 
 

Popolnost ni v glavi, ampak v srcu. 
Popolnosti nisi dosegel, 

če misliš, 
da ti ni treba nič več dodati, 

dosegel si jo tedaj, 
ko ni treba nič več črtati. 

Josip Šimec 
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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 
PON., 24.2. Matija, apostol, praznik 
  18.00 ††† Fučka in Jež, Kocijančičeva  
   † Felicita Šinigoj, obletna, Gregorčičeva 
TOR., 25.2. Valburga, opatinja - pustni torek 
  18.00 Gradišče: † Peter Bajec, Gradišče  
  18.00 Slap: † Rajko Rondič, 30. dan 
SRE., 26.2. PEPELNICA - strogi post 
  7.00 v priprošnjo Bogu za zvonove, Milana Bajca  
  17.00 Slap: † Ivan Marc, Slap  
  18.00 Za žive in pokojne sorodnike, Gregorčičeva  
ČET., 27.2. Gabriel Žalostne Matere Božje, redovnik 
  18.00 † Tine Premrl, Milana  Bajca  
PET., 28.2. Roman, opat 
  18.00 za birmance, po namenu iz Lož 
SOB., 29.2. prestopni dan 
  18.00 † Ivan Turk, Pod gradom  
NED., 1.3. 1. POSTNA NEDELJA 
  7.00 †† Jože in Rozalija Petrič, Gradišče  
  8.30 Slap: † Aleš Malik (boter), po namenu od Stomažev 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
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 Danes je na Slapu praznik zavetnika sv. apostola Matije. To je tudi dan češčenja 
Najsvetejšega. Organizirani bosta dve molitveni uri. Prva molitvena ura je takoj po maši. 
K tej uri so povabljene družine s hišnimi številkami od 35 do konca. Druga molitvena 
ura je ob 14h. K tej uri so povabljene družine od hišne številke 1 do 34. Ob 15h je sklep 
z nagovorom, litanijami srca Jezusovega in blagoslovom. 15 minut pred sklepom 
češčenja pevci počastijo Jezusa v podobi kruha z evharističnimi pesmimi. 



 Rožnega venca in litanij danes popoldne v Vipavi ni. Povabljeni ste, da se pridružite pri 
molitvah in sklepu češčenja na Slapu. 

 Uradne ure so ta teden po rednem urniku in sicer v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h. 
 V sredo je pepelnica in strogi post. Maše so po razporedu zgoraj. Pri vseh mašah je 

pepelenje. 
 Postna postava nam nalaga, da se ob dneh strogega posta vzdržimo mesnih jedi in si 

pritrgujemo pri hrani tako, da se ne najemo do sitega oziroma samo enkrat v tem dnevu, 
vse postne petke pa se zdržimo mesnih jedi. K zdržku od mesnih jedi smo povabljeni vse 
petke v letu, le da ta zdržek izven posta lahko nadomestimo z odpovedjo čemu drugemu 
ali pa z nekim dobrim delom. Poleg tega kar nam je naloženo, pa si lahko vsak od nas 
sam še dodatno določi, čemu se bo še odpovedal in kaj bo več dobrega naredil, da bo 
tako duhovno rastel in poglabljal ljubezen do Boga in bližnjega. 

 V četrtek ob 19.30 je v pevski sobi v župnijskem domu srečanje za starše 
prvoobhajancev v Vipavi. Poleg duhovne spodbude in spodbude za sodelovanje v 
pripravi, se bomo dogovorili tudi za datum praznovanja prvega svetega obhajila. 

 Molitev Križevega pota bo na Slapu vsak petek ob 18h v cerkvi. Ta petek molitev 
vodijo člani karitas, odrasli animatorji Popoldan na Slapu in otroci 6 razreda. Za 
naprej je razpored na oglasni deski pod zvonikom. V Vipavi molimo križev pot ob 
nedeljah ob 14.30.  

 Kot že vrsto let bomo v Karitas za Slap organizirali za slapensko občestvo postno 
akcijo "posvojitev na razdaljo". V letošnjem letu je "slapenska posvojenka" 4 letna 
deklica iz Tolminskega območja. Rodila se je starejšim staršem, brezposelni mami 
pri 50letih, očetu upokojencu in doma so še štiri sestre in bratje. Živijo zelo skromno. 
Po navodilih Škofiske Karitas moramo v okviru akcije zbrati 300€. Zbiranju teh 
sredstev bomo namenili nabirke na pepelnico, nabirko na veliki četrtek in darove, ki 
jih boste vsak petek darovali pri molitvi križevega pota. 

 Popoldan na Slapu organizira v soboto ob 15. uri v šoli, postno delavnico, 
imenovano "postni mozaik". VSAK udeleženec naj od doma prinese kakšen kos lesa 
npr. kos debla od trte, lesen podstavek, kakšno debelejše poleno ali kos debla, 
odpadni kos lesa pri mizarju ... Postne simbole bomo sestavili v mozaik s prodniki, 
okrasnimi kamenčki in s peskom ter z drugimi naravnimi materiali ter dodali svečko. 
Ves material dobite v šoli. Postni mozaik bo  družino v postu povezoval v molitvi, 
dobrih delih, v skupnem obroku... 
 

 Bralci: 
S 26.2. ob 7.00 

ob 17.00 
ob 18.00 

Matej Kete 
Slap: Gabrijela Petrič in Ana Batagelj; prošnje: Julija Batagelj 
Urška N. Makovec 

Č 27.2. ob 18.00  Eneja Pregelj  
P 28.2. ob 18.00 animatorji         
S 29.2. ob 18.00 Irena Nedeljković 
N 1.3. ob   7.00 

ob   8.30 
ob 10.00 

Elvira Jež, Tomaž Vrčon 
Slap: Matej Petrič in Orjana Curk;  prošnje: Jure Petrič 
 Elza in Vladimir Anžel 

 Krašenje in čiščenje cerkve: 
                                     Slap: 

Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica 
hišne številke 4e, 6a, 67a 

 Čiščenje veroučnih prostorov: 
                                                Slap: 

Mirjam Štimec, Alenka Lemut 
starši učencev 8. razreda 

 Strežniki: 
P 24.2. ob 18.00 Jože Krečič, Urban Jež 
T 25.2. ob 18.00 Gradišče: Jan Poljšak, Nik Poljšak 
S 26.2. ob   7.00 Matej Kete, Anže Tomažič  

 ob 17.00 Slap: Izak Margon, Jan Vidrih, Neža Nagode, Ela Furlan,  Franc Uršič  
 ob18.00 Jan Poljšak, Marko Koren, Jan Zorn, Rudi Fajdiga  

Č 27.2. ob 18.00 Jože Krečič, Luka Rodman 
P 28.2. ob 18.00 Kristijan Boben, Izak Rehar  
S 29.2. ob 18.00 Pavel Strilič, Sebastijan Jermol 
N  1.3. ob   7.00 Matej Kete, Jože Krečič, Luka Rodman, Marko Koren  

 ob   8.30 Slap: Jure Petrič, Nik Petrič, Lara Petrič, Marija in Julija Batagelj  
 ob 10.00 Kristijan Boben, Jakob Strilič, Jan Zorn, Matevž Kodelja  
     ob 14.30 Rudi Fajdiga, Matej Kete 
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jubite ... da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je 
v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, 

da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi,  
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Mt 5,45 
 

Bogu težko odpustimo, da ni kakor mi. 
Če bi mi bili Bog, bi bili podli ljudje vedno v temi in na 
polja tistih, ki jih imamo mi za krivične, ne bi padla niti 
kaplja dežja. 
Potresi bi porušili samo hiše nasilnežev. Požari bi uničili 
samo domove izprijenih. Samo ljudi, ki  preklinjajo, bi 
doletele prometne nesreče. 
Taki, ki jih imamo za dobre in poštene, pa tudi tisti, ki 
vsaj hodijo v cerkev, ne bi potrebovali bolnišnic, 
medtem ko bi se ateisti prebijali iz ene težave v drugo. 
Toda če bi bil Bog takšen kot mi, ne bi bilo več dobrih in slabih ljudi, ker bi bili vsi 
jetniki strahu. Nad življenjem vseh ljudi, brez razlike, bi viselo moreče vprašanje: »Če 
to, kar delam, ni dobro, kdove kakšna nesreča me bo doletela.« 
Zahvaljujem se ti, Gospod, da nisi kakor mi. 
Ker nam puščaš svobodo, da izbiramo dobro in zlo. 
Ker daješ hudobnim možnost, da spremenijo življenje. 
Ker nalagaš dobrim, da vsak dan znova izberejo pot dobrega. 

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

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