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naj bi se ukvarjali sami s seboj, manj naj bi sestankovali in razpravljali, več časa in moči
pa naj bi porabili za to, da bi bili izziv, vznemirjevalci vesti. Povsod, kjer predpisi dušijo
osebno svobodo, kjer mir in pravičnost trpita nasilje, kjer je zapostavljen človek, pa
četudi v lastnih vrstah. Izziv, ki ne da miru, ki sili k razmišljanju. Pa čeprav pripravlja
novo Kalvarijo.
Po: Beseda da Besedo
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VZNEMIRJEVALEC VESTI
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ezus ozdravlja na sobotni dan. Njegove posledice opisuje tudi današnji
evangelij. Ali se Jezus temu ni mogel izogniti? Kaj pa, če je tako ravnal namerno?
Najbrž bo veljalo to slednje.
Jezus je namreč dobro poznal voditelje svojega naroda. Videl je njihovo zaverovanost v
predpise, ki so jih razlagali z dlakocepsko natančnostjo. Njihova zaljubljenost v lastni
prav ni trpela nobenih oporekanj. S sklicevanjem na Abrahama, Mojzesa in preroke so
pokrivali lastno notranjo praznino. Gorečnost, ki so jo kazali za Boga, za ljudi in za
postavo, je bila v resnici gorečnost zase. Če bi jim bilo do človeka, bi se veselili s
sleporojenim, ko je spregledal. Če bi jim bilo do Boga, bi se mu zahvaljevali, da je poslal
ljudstvu čudodelnika. Če bi jim šlo za postavo, bi razlagali njeno osvobajajočo moč.
Vsega tega v njih ni bilo. Jezus jih je hotel ozdraviti njihove zaslepljenosti. Omajati je
hotel trdnost njihovega prepričanja, vsejati dvome v njihov prav, jih privesti do
razmišljanja o njihovem ravnanju ter jih tako privesti
do resnice, ki naj bi jih osvobodila. V Janezovem
evangeliju skoraj ni strani, iz katere ne bi razbrali tega
Jezusovega prizadevanja. Vemo, da ga je to pripeljalo
na Kalvarijo. A prav Kalvarija je postala njegov
najmočnejši, najglasnejši izziv, ki ni veljal le Judom,
temveč je sčasoma postal izziv veljakom vsega sveta.
Jezus je postal največji vznemirjevalec človeške vesti.
Tistih, ki sebe postavljajo na mesto Boga in svoje
zakone namesto Božjih.
Tak izziv naj bi bili kristjani današnjemu svetu. Manj

o so prišli v Bêtlehem in je (Samuel) zagledal Eliába, si je rekel: »Gotovo je
tu pred Gospodom njegov maziljenec.« Gospod pa je rekel Sámuelu: »Ne glej
na njegov videz ne na njegovo visoko postavo, kajti odklônil sem ga.
Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi,
Gospod pa vidi v srce.« 1 Sam 16,6–7
Dragi, stari Samuel, velik prerok si, a še vedno samo človek.
In tudi ti si jetnik ustaljenih predstav.
Gospod ti je naročil, da izbereš Savla, kot prekla dolgega fanta, da bi ugodil
ljudstvu, in morda tudi zato, da ne bi tebe spravil v prevelike težave.
Zdaj pa je stvar drugačna.
Bog ni kakor tisti starši, ki nehajo biti starši, zato da bi postali svojim otrokom
prijatelji in jim v vsem ugodili. Bog je prijateljski oče, vendar ostaja oče. Stopa z
nami, toda zato, da bi naš korak postal takšen kakor njegov.
Samuel, ne glej na prvorojenstvo, postavo, moč.
Ne delaj tako kot Jese, ki je pustil Davida pasti črede, ker se mu je zdel premlad.
Bog izbere prav njega, ki po naših ustaljenih predstavah ne bi imel nobene
možnosti.
To, da smo jetniki videza, da ne znamo videti v srce, je eno najbolj jasnih znamenj
naše človeškosti.
Zakaj na to tako pogosto pozabljamo?
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

S

mo v postnem času, ko še najbolj premišljujemo, kdo je prava luč sveta,
ki ji moramo slediti. Jezus nam danes v evangeliju sporoča: »Jaz sem
luč sveta«.
Kristus je torej luč, ki nas osvobaja ter nas vodi po pravi poti. Ta pot je očiščena
vseh grehov in zablod, njen konec pa je večno življenje. Vabi nas, da stopamo
po tej poti. Naj bo ta postni čas priložnost, da prečistimo svoje življenje in tako
usmerimo korake na pravo pot.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A
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4. POSTNA NEDELJA
škof Metod v kapeli: ††† Felicita, Jožef, Ernesta, Gradišče
8.30 Slap: ††† Žorž, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Alfonz Turibij, škof
18.00 † Jurij Furlan, obletna, Vinarska
g.Ivan doma: † Marija Štemberger, Gradiška cesta
Katarina Švedska, redovnica
18.00 Slap: Za žive in pokojne iz družine Poberaj, Slap
g. Ivan doma: † Jožefa Česen, Gradišče
GOSPODOVO OZNANJENJE
škof Metod v kapeli: v čast Materi Božji po namenu, Gradišče
18.00 za zdravje v čast Materi Božji, prijatelji
Evgenija, mučenka
18.00 † Ivanka Meze, sorodniki
Peregrin, redovnik
18.00 ††† starše Stegič, Gradnikova
Bojan, knez
18.00 † Ivan Štekar, obletna, Na Produ
5. POSTNA NEDELJA - TIHA NEDELJA
škof Metod v kapeli: v čast Materi Božji za zdravje
8.30 Slap: ††† Likar, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
- V čast Mariji Tolažnici za zadravstveno osebje in vse izpostavljene virusu.
- V čast Materi Božji za zdravje, Log
- Za zdravje, Na Produ
- † Franc Kete, obletna, Glavni trg
- V dober namen, Na Produ
- V čast Materi Božji za mladino, Gradišče
- †† Matej in Felicita Jež, Gradišče
- ††† Bajc in Černigoj, Gradišče
- ††† Ciuti, Ob Beli
- V čast Materi Božji po namenu, M. Bajca
Vse maše bodo opravljene za zaprtimi vrati brez navzočnosti ljudstva. V času maše
bodite duhovno povezani s sveto daritvijo, ki se opravlja v cerkvi. Zlasti to velja za
tiste, ki ste naročili mašni namen. Na kratko bo pozvonilo na začetku maše in med
obhajilom. Takrat zmolite molitev za duhovno obhajilo:
»Jezus, trdno verujem v tebe v svetem Rešnjem telesu. Želim te prejeti v
svoje srce. Pridi, o Jezus, in napolni moje srce s svojo milostjo. Objamem te,
kakor da si res prišel k meni, in se združim s teboj. O Kralj nebes, bodi tudi
kralj mojega srca in vzemi ga popolnoma v last. Upam v te. Ljubim te. Ne
dopusti, da bi se ločil od tebe. Amen.«

 Vse dejavnosti v župniji so do preklica odpovedane.
 Uradnih ur ni. Kar bi kdo potreboval, se dogovorimo po telefonu, pokličite na 041 713

879 ali po elektronski pošti, pišite na zupnija.vipava@siol.net.
 Za naročilo svetih maš pokličite po telefonu ali oddajte kuverto z mašnim namenom in









darom v nabiralnik. Napišite mašni namen, ulico in hišno številko naročnika ter željeni
datum. Kdor želi, lahko napiše tudi številko telefona, da ga pokličem, če bo potrebno.
Ker ni mogoče priti k maši v cerkev, spremljajte svete maše preko medijev. Prav je, da
spremljajte mašo v živo. Na radiu Ognjišče je maša vsak večer ob 19h v nedeljah pa ob 10h.
TV Slovenija 2 prenaša sveto mašo vsako nedeljo ob 10. uri.
TV Exodus prenaša svete maše ob nedeljah ob 8.30, 12.00, 13.00, 18.00 in 19.00 med
tednom pa ob 6.00, 12.00 in 18.00.
Več župnij prenaša sveto mašo v živo preko njihove spletne strani. Tako si lahko
pogledate prenos maš iz župnij Brezje, Štepanja vas, Škofja Loga, Ljubljana - Koseze.
Ker niso mogoče skupne molitve v cerkvah, pomnožite molitev po vaših domovih. Ob
tem se lahko spomnimo, da je pravzaprav družina prva posredovalka vere in prostor
molitve. Poleg družinskega spremljanja prenosa svete maše, lahko pripravite tudi svoje
bogoslužje. Ker smo v postnem času, je primerna molitev križevega pota. Zlasti družine
z otroki lahko najdete gradivo na naši spletni strani. Pri pripravi domačega bogoslužja in
molitve vam je lahko v pomoč tudi Magnificat, ki ga naročite pri Družini kar preko spleta,
ali pa spletna stran www.hosana.si. Gradiva je dovolj.
Škoda, bi bilo, če bi ves čas posvetili in "častili" samo televizijo. Prav preizkušnja, ki jo
doživljamo, naj nas spodbudi, da bomo bolj iskali stik z Bogom. V Svetem Pismu
najdemo, kako je Izraelsko ljudstvo prišlo v stisko vedno, ko so pozabili na Boga. Morda
pa je nas ta preizkušnja in stiska doletela, ker preveč pozabljamo na Boga. Izraelci so bili
rešeni, ko so se vrnili k Bogu. Postni čas in odsotnost od bogoslužja v cerkvi naj v nas
zbudi večje hrepenenje po božji bližini.
Zaradi nevarnosti bolezni smo vsi zbegani in negotovi. Spomnimo se, da imamo med
nami tudi Mati Božjo v Logu, ki je Tolažnica žalostnih. Čim bolj pogosto se z zaupanjem
zatekajmo k njej. Lahko tudi z naslednjo molitvijo:
Marija Tolažnica! Ti nas tolažiš in posreduješ za nas v vsaki nadlogi. Izprosi nam
luč Svetega Duha, da bomo tudi v tem času preizkušnje napolnjeni z nebeško
tolažbo in jo bomo delili s svojimi brati, zlasti s tistimi, ki so še posebej
izpostavljeni nevarnostim okužbe. Prosimo te, opogumi zdravstvene delavce,
prodajalce, poštne delavce, policiste, gasilce in vse, ki opravljajo tvegano, a
nujno delo. Varuj jih, da ne bodo tudi sami zboleli. Izprosi nam milost, da
ostanemo zdravi. Pomagaj nam, da bomo znali premagati sebičnost, da se bomo
odgovorno obnašali in ne bomo ogrožali sebe in drugih. Tistim pa, ki se že borijo
z boleznijo, izprosi, da bodo bolezen premagali. Tako bomo skupaj slavili Boga
v njegovi veliki dobroti in usmiljenju. Amen.
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

