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KORAKI V SMRT ALI V ŽIVLJENJE? 

 
a nas kristjane smrt, potem ko jo je pretrpel Jezus, ni več konec poti, slepa 
ulica, iz katere ni izhoda, ampak je začetek novega načina bivanja. Vera v 

posmrtno življenje je domača vsem naravnim religijam. Ta vera izhaja iz zdravega 
sklepanja: na tem svetu ni pravičnosti, v svojem srcu pa nosim zakon: »Delaj 
dobro, ogibaj se slabega!«, ki ga nisem vanj zapisal sam. Tisti, ki je to položil v 
moje srce, bo v drugem življenju zagotovo povrnil vsakomur po njegovih delih, 
sicer bi bil zakon nesmiseln. 
Misel na telesno smrt nam pogosto dela sive lase, navadno pa se prav malo menimo 
za drugo smrt, ki je v Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega človeka hujša 
– to je duhovna smrt. Tej smrti bi lahko rekli tudi sebičnost, materializem. Božja 
beseda današnje nedelje je uglašena na temo: življenje iz Božjega Duha. Prerok 
Ezekijel govori o tem, kako lahko Bog tudi mrtve iz grobov povede v obljubljeno 
deželo, potem ko je vanje dihnil svojega Duha. Besede, ki nam jih namenja apostol 

Pavel, so že bolj razumljive. Kdor živi po mesu, pravi 
Pavel, Bogu ne more biti všeč. Živeti po mesu pomeni 
živeti po nagonih, kakor živijo živali. Vsi pa smo že 
ob spočetju, v prvem hipu življenja, prejeli Božjega 
Duha, lastnost, ki nas dela podobne svojemu 
Stvarniku. Pri krstu in potem pri drugih zakramentih 
smo bili napolnjeni s Kristusovim Duhom: duhom 
služenja, duhom ljubezni do Boga in soljudi. Če 
živimo skladno s tem Duhom, smo resnično živi, 
živimo v polnosti, sicer pa le životarimo. Bolj ko se 
trudimo živeti po Kristusovem Duhu, bolj postajamo 

Z

človeški. Trditev, da krščanstvo človeka ponižuje, je povsem brez podlage. 
Človeka lahko ponižuje le »krščanstvo« po lastnem okusu, ki ni ne Kristusovo ne 
evangeljsko. 
Bog hoče, da mu služimo tako, da čim bolj izpopolnimo svojo osebnost, zato je 
vsakega od nas ustvaril edinstvenega in neponovljivega. In vsak od nas je 
odgovoren za sleherni korak. Če je pravilen, ga vodi v življenje, sicer pa v smrt. 

Po: Beseda da Besedo 
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»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, 

ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« (prim. Jn 11, 25–26) 
 

Tako je nekoč Jezus vprašal Marto. Danes pa sprašuje vse nas. Ta postni čas je 
priložnost, da razjasnimo vse »meglice«, ki se pojavljajo v našem življenju. 
Izprašajmo si vest in zastavimo pravo pot, da bo ta pot vere v Kristusa in njegov 
nauk. Edino ta nas preko smrti vodi v resnično Življenje.  

A.K. 
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Človeštvo je dobilo točno takšno bolezen, kot si jo je zaslužilo. 
 
Naravo smo nehali ceniti in zato smo dobili tako bolezen, da začutimo, kako je 
naše bivanje v njej tako dragoceno. 
Nehali smo delati za družino, zato nas je ta bolezen zaprla po domovih, da smo se 
ponovno naučili, kako funkcionirati kot družina. 
Nehali smo ceniti stare in bolne in zato nas je ta bolezen spomnila, kako ranljivi so. 
Nehali smo ceniti zdravnike in farmacevte, da smo ugotovili, kako nenadomestljivi so. 
Nehali smo spoštovati učitelje in zato je ta bolezen zaprla naše šole, da bi starši 
lahko poučevali sami. 
Mislili smo, da lahko kupimo vse, da smo lahko kjer koli in s komer koli si želimo 
in zato imamo tovrstno bolezen, da spoznamo, da nismo vsemogočni. 
Prosti čas smo preživljali v nakupovalnih središčih, zato jih je  bolezen zaprla, da 
se zavemo, da si sreče ne moremo kupiti. 
Veliko pozornosti smo posvetili svojemu videzu, zato nam je  bolezen prekrila 
obraze, da smo spoznali, da naša lepota tam ne obstaja. 
Mislili smo, da smo gospodarji tega planeta, zato smo dobili to bolezen, da bi 
nas lahko nekaj tako majhnega, kar ni mogoče niti videti, pokorilo  in nam dalo 
nekaj ponižnosti. 
Ta bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa nam daje priložnost, da se tako naučimo 
in razumemo, kaj je v življenju najbolj pomembno. 

 Michaela Rekl 
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NED., 29.3. 5. POSTNA NEDELJA - TIHA 
  škof Metod v kapeli: v čast Materi Božji za zdravje 
  8.30 Slap: ††† Likar, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 30.3. Amadej, vojvoda 
  19.00 † Drago Naglost, obletna, Gradišče  
  g. Ivan doma: † Ivan Lavrenčič, obletna, Cesta 18. aprila  
  škof Metod v kapeli: †† Iztok Šeme in Frančiška Ličen 
TOR., 31.3. Benjamin, diakon, mučenec 
  19.00 Gradišče: † Pavla Naglost, 30. dan 
  g. Ivan doma: † Ida Ambrožič, 30. dan 
SRE., 1.4. Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec 
  7.00 † Jožka Krhne, Milana Bajca  
ČET., 2.4. Frančišek Pavelski, redovni ustanovitelj 
  19.00 v priprošnjo sv. Ani za zdravje, Cesta 18. aprila 
PET., 3.4. Sikst I., papež 
  19.00 † Stanislav Durn, obletna, Gradišče  
SOB., 4.4. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj 
  19.00 ††† Andrej, Pepca in Ivan Petkovšek, Ivana Ščeka  
NED., 5.4. 6. POSTNA NEDELJA - CVETNA, OLJČNA 
  škof  Metod v kapeli: †† Alojz in Alojzija Premrl, Gregorčičeva  
  8.30 Slap: †† Franc in Frančiška Malik, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 

Vse maše se še vedno mašujejo za zaprtimi vrati. Ob uri, ko je maša 
oznanjena, ostanite doma zbrani v molitvi, branju božje besede tistega dne ali 
pa spremljajte mašo preko katerega od medijev. 
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 Uradnih ur še vedno ni. Mašne namene lahko naročate po internetu: 
zupnija.vipava@siol.net, telefonu 041/713-879 (lahko tudi SMS) ali pa oddate kuverto s 
podatki in intencijo v nabiralnik. 

 V tem tednu je prvi petek. Obhajali bomo vse pobožnosti, ki so ob tem običajne, le da 
bodo brez ljudstva.  

 V četrtek bo po maši tiho češčenje Najsvetejšega. Kot v petek papež, bom tudi 
jaz pred Najsvetejšim tiho molil v vašem imenu in za vas. Tudi vi poskušajte 
doma preživeti ta čas v zbranosti in molitvi. Duhovno se lahko povežemo v 
molitvi tudi če ni fizične navzočnosti. Na spletni strani škofovske konference 
lahko najdete več molitvenih ur, pripravljenih prav za ta čas. Predlagam, da si 
eno od njih natisnete in jo zmolite. 

 Na prvi petek ne bo obhajanja bolnikov. Tudi ne bo spovedovanja pred mašo. Bo pa po 
maši pobožnost prvega petka. Opravil ga bom sam, tako kot molitveno uro v četrtek. 
Bodimo duhovno povezani. 

 Isto velja za prvo soboto. Po maši bo pobožnost prve sobote, ki jo opravim sam. 
 Prihodnjo nedeljo je cvetna ali oljčna nedelja. Tudi ta dan ne bo običajnega 

blagoslova oljk butaric in zelenja, to pa še ne pomeni, da blagoslova ne bo. Doma 
si sami pripravite oljčno vejico, butarico ali drugo primerno zelenje. Ob 10. uri 
prižgite televizijo na TV Slovenija 2, ali pa kateri drugi program po želji, kjer bo 
neposredni prenos svete maše, sledite obredu in prisluhnete besedilu. Ko bo 
voditelj obreda blagoslovil zelenje, tudi sami z blagoslovljeno vodo pokropite vaše 
zelenje. V družini naj naredita to oče ali mama. 

 Ob 11.30 prisluhnite nagovoru nadškofa Zoreta na TV Slovenija 1. 
 Ostala navodila, kako se bodo obredi odvijali v velikem tednu, bo še sporočeno. Na 

spletni strani Slovenske škofovske konference pa lahko preberete, kakšna navodila smo 
v zvezi s praznovanjem velikega tedna dobili duhovniki. Kako bomo to praktično izvedli 
v naši župniji, pa boste lahko prebrali v oznanilih prihodnjega tedna ali na spletni strani. 

 Svete maše lahko poleg programov, ki so zapisani v prejšnjih oznanilih, lahko spremljate 
sveto mašo tudi na Nova24TV. Tam lahko spremljate tudi sveto mašo, ki jo vsako jutro 
ob 7h daruje papež Frančišek. Poleg maš lahko na tem programu spremljate še marsikaj 
zanimivega. Priporočam zlasti oddajo Kdo nam laže. 

 Popoldan na Slapu vabi vse otroke in odrasle k izdelavi velikonočnih kamenčkov, 
seveda doma, ki bodo naše voščilo za starejše, osamljene, za naše sosede, 
sorodnike... Na sprehodu, na vrtu.. poiščimo kamen primerne velikosti, doma ga 
očistimo in nato okrasimo z velikonočnimi simboli npr. narišemo jagnje, mačice, 
zelenje in cvetje, ... ter napišemo kratko voščilo npr. ALELUJA. Kamenčke lahko 
okrasimo tudi v servietni tehniki. Velikonočni kamenček- voščilnico nesemo osebi 
ali družini in pustimo nekje na vidnem mestu pred hišo. Vaše fotografije, misli in 
zgodbice lahko pošljete na naslov: slapkovenovice@gmail.com, kjer bodo 
objavljene v novicah. 

 Ko ne morete prihajati v cerkev ste toliko bolj vabljeni, da najdete duhovno hrano tudi 
na Radijskem misijonu, ki bo na radiu Ognjišče potekal od nedelje, 29. marca do sobote, 
4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih bodo sodelovali: p. 
Anselm Grün, nadškof Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, 
Peter Pučnik in Bojan Ravbar. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo 
sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska 
govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na 
voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od 
ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v 
katerem bodo lahko sodelovali poslušalci. V času misijona bo vsako jutro ob 5.00 prenos 
rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj na Brezjah. Iskreno vabljeni k poslušanju in 
sodelovanju ter pošiljanju informacij naprej.  

 
Izdaja Župnija Vipava,   

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


