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KO BOG POSTANE NEPRIJETEN 

 
ogoslužna barva cvetne nedelje je kraljevski škrlat. Na začetku maše je blagoslov 
zelenja in oljčnih vej v spomin na Jezusov vhod v mesto Jeruzalem, ko so ga množice 

navdušeno pozdravljale z vzkliki: »Hozana!« Množica, ki je prišla v Jeruzalem na 
praznovanje judovske velike noči, si je ob pogledu na Jezusa mislila: »Končno se je ta prerok 
iz Galileje le odločil, da začne odreševati  naš narod!« Jezus pa jim je prav kmalu dal jasno 
vedeti, da nima tega namena, da noče biti kralj po njihovem okusu, zato se je navdušenje 
množice čez nekaj dni sprevrglo v sovraštvo, zavračanje in zahtevo: »Proč z njim! Križan 
naj bo!« o čemer nam danes tudi govori branje pasijona. 
Boga se lahko oklenemo z vero in ljubeznijo le, če se trudimo spoznati njegovo voljo in jo 
dosledno izpolnjevati. Bog je zahteven, prav zato pa je zvestoba njegovim zapovedim 
osrečujoča, nezvestoba pa vnaša v človeško srce nemir. Sveti Maksimilijan Kolbe, ki je v 
junaški ljubezni do bližnjega, po Jezusovem zgledu daroval svoje življenje za enega svojih 
sotrpinov v Auschwitzu, je zapisal: »Kdor je utonil v moralni nesnagi, ga straši že sama misel 
na vero. Ne bo zamudil nobene priložnosti, da izjavlja, kako ne veruje v Boga. In pri tem bo 
delal, kot da je jasno dokazano, da ni Boga. Zanj je Bog preprosto neprijeten.« Zamislil si je 
življenje po svojih načrtih in noče, da bi mu Bog mešal štrene. Podobno so si Judje 
predstavljali Mesija, kot posvetnega vladarja, zato so hoteli galilejskega sanjača, ki je govoril 
o nekem kraljestvu ljubezni spraviti s poti! 
Jezusov resnični kraljevski škrlat je kri njegovega prebičanega telesa. Sovraštvo Judov do 
neprijetnega Mesija je bilo tolikšno, da so zahtevali njegovo smrtno obsodbo pri 
osovraženem rimskem oblastniku, ker ga sami niso mogli umoriti. Tudi med nami se pogosto 
dogaja, da se povežemo z ljudmi, ki so nam zoprni samo da bi uničili nekoga, ki se nam je 
(ponavadi s svojo odkritostjo in poštenostjo) zameril.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
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NED., 5.4. 6. POSTNA - OLJČNA NEDELJA 
  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 
PON., 6.4. Irenej, škof in mučenec 
  19.00 † Milka Žgavec Beltram, Gradišče  
  g. Ivan doma: † Dušan Lavrenčič, Bevkova  
TOR., 7.4. Janez de la Salle, redovni ustanovitelj 
  19.00 ††† Česen, Gradišče  
  g. Ivan doma: † Franc Ambrožič, Slap  
SRE., 8.4. Dionizij, škof 
  19.00 † Jože Pižent, Kreljeva  
ČET., 9.4. VELIKI ČETRTEK 
  19.00 Za zdravje in božjo pomoč vsem duhovnikom, po namenu iz Slapa 
PET., 10.4. VELIKI PETEK 
  19.00 Obredi velikega petka 
SOB., 11.4. VELIKA SOBOTA 
  20.00 Za zajezitev širjenja virusa, Vojkova 
NED., 12.4. VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

  
škof Metod v kapeli: Za pogum in moč vsem, ki so v službi 
izpostavljeni 

  8.30 Slap: Za bolne in starejše na Slapu, Karitas Slap 
  10.00 Za vse žive in pokojne župljane 
 

 
������    OZNANILA    ������ 

 
 Od danes naprej lahko spremljate mašo v živo tudi iz vipavske cerkve.  Prenos se začne 

ob urah, ko je oznanjena maša v župnijski cerkvi. Povezavo dobite na spletni strani 
župnije https://zupnija-vipava.si/ . 

 Pri maši boste videli, da je prisoten tudi mežnar Oskar, čeprav naj ne bi bilo nikogar. 
Prisotnost je utemeljena s tem, da sva z Oskarjem v stiku tudi izven maše. 

 Danes je oljčna nedelja. Kot je bilo rečeno: oljke, butare ali drugo zelenje pripravite 
doma in jih med blagoslovom sami pokropite. Uporabite blagoslovljeno vodo, ki 
jo imate doma. 

 Če bo kdo prišel po blagoslovljeno vodo v cerkev, mora pri natakanju nujno 
uporabljati rokavice.  

 Obrede velikega tedna spremljajte ob oznanjeni uri. Vsak večer je maša ob 19h razen 
na veliko soboto, ko je ob 20h. 

 V petek ob 15h bo iz župnijske cerkve prenos molitve križevega pota. Spremljajte 
molitev od doma ali pa sami molite križev pot, ki ga imate doma. Vsekakor ob tej uri NE 
prihajajte v cerkev. 



 Kdor bo prišel v soboto počastit križ in božji grob, NAJ NE SEDA V KLOPI, ampak 
naj križ od daleč počasti s poklekom ali priklonom, brez poljubljanja, in NA KRATKO 
pomoli pred Najsvetejšim. Daljše molitve opravite doma. Naj vas spodbudijo Jezusove 
besede: "Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je 
na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil" (Mt 6, 6). V cerkvi naj bo 
hkrati največ 5 ljudi in držite varno razdaljo 2m.  

 Blagoslov jedil bo za vse v soboto ob 15h. Blagoslov lahko spremljate preko povezave 
na spletni strani župnije, enako kot sveto mašo. Cerkev bo v tem času zaklenjena, zato 
niti ne prihajajte. Košaro z velikonočnimi jedili postavite na mizo, zberite se okrog mize 
in spremljajte prenos v živo iz cerkve. Ob blagoslovu sami pokropite jedi z 
blagoslovljeno vodo. 

 Kdor želi, si bo lahko s spletne strani župnije prenesel in natisnil datoteko z blagoslovno 
molitvijo. V tem primeru lahko blagoslovi jedila oče ali mama po natisnjeni predlogi.  

 
 Velikonočni zajtrk pojejte čim bolj slovesno in v duhu velikonočnega obreda. Pri zajtrku 

lahko molite na naslednji način:  
Znamenje križa.  
Oče naš. 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako 

prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in 

sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

 Veliko navodil glede praznovanja velikonočnih praznikov v spremenjenih razmerah in 
raznih molitev, tudi obrazec za blagoslov velikonočnih jedil, najdete na spletni strani 
škofovske konference: https://katoliska-cerkev.si/ 

 Karitas Slap prosi za razumevanje vse starejše in bolne, ker vam letos ne moremo 
osebno voščit za velikonočne praznike. Namesto osebnega obiska, smo naročili sveto 
mašo za VSE vas. Maša bo opravljena na veliko noč na Slapu. 

 Sedaj, ko bo prenos maše tudi iz župnijske cerkve, ste lepo povabljeni, da sodelujete 
na tak način, da sestavite svoje prošnje. Na ta način boste tudi vi aktivno vključeni v 
mašno daritev.  Prošnje lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 
zupnija.vipava@siol.net, jaz pa jih bom med mašo prebral. Če bo prošenj več, bom 
prebral samo nekatere, vse pa položil na oltar. Prošnje lahko oddate tudi v kuverti v 
poštni nabiralnik pred župniščem. Na Slapu lahko to naredite kar v nabiralnik 
slapenskega župnišča. 

 Na enak način lahko naročate tudi mašne namene. To velja tudi za Slap. Ni vam treba 
nositi v Vipavo, ampak lahko kuverto oddate v poštni nabiralnik na Slapu. Na 
kuverto napišite, da gre za naročilo maše. 

 
 Vsem skupaj želim globoko doživete skrivnosti velikega tedna. Ko se 

bomo poglabljali v trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, se 
spominjajmo tudi naših trpečih bratov in sester. Tudi svoje strahove in 
tesnobe položimo pred Gospoda. 

 V stiski in negotovosti se spomnimo tudi naše Marije v Logu. Nanjo se lahko 
obračamo 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. Vsem nam 

izprosi 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. 
 
 
ČISTO BLIZU SI NAM 
 
Gospod Jezus,  
čisto blizu si našemu življenju, 
živiš z nami; 

čisto blizu si naši poti,  
hodiš z nami;  

čisto blizu si našim bojem, 
bojuješ se z nam; 

čisto blizu si naši bolečini, 
trpiš z nami; 

čisto blizu si naši bolečini,  
trpiš z nami;  
čisto blizu si našemu srcu,  
ljubiš nas; 

čisto blizu si naši noči,  
razsvetljuješ nas;  
čisto blizu si naši grešnosti,  
odpuščaš nam;  
čisto blizu si našemu hrepenenju, 
potešiš nam ga;  
čisto blizu si našemu upanju,  
obljubljaš nam prihodnost. 
             Jean Galot, Ognjišče 3/2010 

  
Izdaja Župnija Vipava,   

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


