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BOG PRIHAJA, DA NAS OBOGATI 

 
b času preroka Izaija, adventnega klicarja, je bil izvoljeni judovski narod v 
babilonski sužnosti. To je bila Božja kazen za nezvestobo sinajski zavezi. Judje 

so to slovesno pogodbo prelahko jemali. Ko je Bog dokazal, da misli resno, so se v 
sužnosti sklicevali na Božje usmiljenje. Tudi slovenski narod se v sedanjih časih vse 
bolj odtujuje veri svojih prednikov. Bomo lahko našli toliko ponižnosti in notranje 
moči, da se bomo kot Judje v preizkušnjah obrnili k Bogu? 
Prevladujoče razpoloženje adventnega časa je hrepenenje po Odrešeniku. Štirje adventni 
tedni ponazarjajo tisočletno hrepenenje človeštva po Odrešeniku. Ob tem naj bi tudi mi sami 
osebno zahrepeneli po njem. Mnogi so se zadovoljili z majhnimi sodobnimi »odrešeniki« od 
vsakdanjih skrbi: odrešila sta jih jed in pijača, zadovoljili so se, če so bile potešene druge 
njihove potrebe. Veliki duhovi, taki, ki peljejo človeško zgodovino naprej, pa so čutili, da je 
svet okrnjen, da je človek razklan. Čutili so, kar je izrazil prerok Izaija v današnjem prvem 
berilu: »Postali smo vsi skupaj kakor nečistnik in vsa naša pravična dela kakor umazan 
obleka.« Že v stari zavezi so taki veliki, Božji ljudje spoznali, da je pravi Bog neskončno 
dober, da hoče človeku dobro in da vedno On naredi prvi korak k njemu. Odrešenja si nismo 
zaslužili, podarjeno nam je bilo. To velja za človeštvo, torej velja zame osebno. 

Če sprejmemo Jezusa, govori apostol Pavel v drugem berilu, 
nas vera vanj obogati v vsem. Bog je bogat, hoče samo našo 
pripravljenost, naše srce. Ne zanima ga naše bogastvo, 
ampak le naša revščina. Če resnično sprejmemo Boga v svoje 
življenje, če dejansko verujemo vanj, moramo nujno postati 
boljši, človeško bogatejši. Bog nas nikoli ne razočara, ne 
pusti nas praznih. Bog je namreč zvest. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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NED., 29.11. 1. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 ††† Lavrenčič in Vovk, Bevkova  

  8.30 
Slap:  v priprošnjo b. s. Antonu Strletu za varstvo pred 
epidemijo, Slap  

  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 30.11. Andrej, apostol, praznik 
  18.00 † Frančiška Vidrih, obletna, Laurinova  
  g. Ivan doma: † Matija Nusdorfer, Laurinova 
TOR., 1.12. Edmund Champion, mučenec 
  18.00 † Edi Štefin, Vojana Reharja  
  18.00 Slap: ††† Bone, Slap  
SRE., 2.12. Vivijana, mučenka 
  18.00 † Gregor Kostanjevic, obletna, Zemono  
ČET., 3.12. Frančišek Ksaver, misijonar, obvezni god 
  18.00 †† Ana in Franc Bajc, Milana Bajca  
PET., 4.12. Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj 
  18.00 † Pavel Rehar, obletna, Trg Pavla Rušta  
SOB., 5.12. Sava, opat 
  18.00 †† Hedvika in Albin Doles, Tabor  
NED., 6.12. 2. ADVENTNA NEDELJA – Miklavž 
  7.00 † Valerij Prelc, obletna, Na hribu  
  8.30 Slap: † Valči Vidrih, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 

- ††† Starše Šinigoj, Cankarjeva  - † Andrej Jermol, Bevkova 
- ††† Ferjančič in Krapež, Kosovelova  - ††† Hrovatin, Laurinova  
- Za zdravje v družini, Na Produ  - Za zdravje, Kociančičeva  
- ††† Vrčon in Turk, Kosovelova  - Za zdravje, Vojana Reharja  
- Za mladino in mlade družine, Gradišče  
- V čast Svetemu Duhu za mlade družine, Vojkova  
- V čast Materi Božji za zdravje, Gradišče  
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 Danes je prva adventna nedelja. Adventni venčki, ki ste jih pripravili, naj ne bodo le znamenje 
pričakovanja Božičnega praznika, ampak znamenje pričakovanja Gospodovega prihoda v 
polnosti. Gospod Jezus je prišel med nas pred dva tisoč leti, prišel bo ob dovršitvi sveta, 
prihaja med nas vedno znova vsak dan. Ni prav, da se ustavljamo samo ob prvem prihodu in 
iz njega naredimo praznik lučk in drevesc in jaslic. Tudi ni prav, da njegov drugi prihod 
pričakujemo s prizvokom strahu. Ta trenutek je najbolj pomembno, da smo pozorni na vse 
oblike, v katerih prihaja med nas danes, in ga v vseh teh oblikah opazimo, mu odpremo vrata 
in mu postrežemo. Zbiranje po družinah k molitvi ob adventnem venčku naj naša srca 
pripravlja na Gospodov prihod, da mu odpremo, ko pride in potrka. 



 Danes popoldne ob 14.30 bomo imeli rožni venec, litanije in blagoslov.  Molili bomo, da nas 
Bog reši epidemije. 

 Ves teden smo zbirali hrano in higienske pripomočke po naših trgovinah, zadnji dan pa tudi 
v župnišču. Hvala vsem, ki ste odprli svoje srce in prispevali svoje darove. Bog vam povrni 
z zemeljskimi in nebeškimi darovi. 

 Verouk še naprej poteka na daljavo. 
 V ponedeljek ob 19.15 je srečanje biblične skupine preko spleta. 
 V torek sem na razpolago v pisarni ob običajnih urah. Kar je možno, uredimo po telefonu, 

sicer pa osebno z upoštevanjem varnostnih ukrepov. 
 V četrtek je prvi četrtek v mesecu in bo po maši izpostavljeno Najsvetejše in krajša molitvena 

ura. Potekalo bo preko spleta, podobno kot na praznik Kristusa Kralja. Besedilo molitvene 
ure bo objavljeno na spletni strani župnije najkasneje do četrtka dopoldne. 

 V petek je prvi petek. Dopoldne je obhajanje bolnikov, po maši pa pobožnost prvega petka 
preko spleta. Obhajilo je po končani pobožnosti. Za spoved ne bom eno uro pred mašo v 
spovednici, ampak je potreben predhoden dogovor. Čas, v katerem si lahko izbirate termin 
za spoved, pa je od 15h do rožnega venca. Pokličite po telefonu na 041/713-879 da se 
dogovorimo za termin. 

 V soboto je prva sobota. Po maši je pobožnost prve sobote in obhajilo po končani pobožnosti. 
Glede spovedi velja enako kot za prvi petek. 

 Kakor zadnje dni krasijo Vipavo Martinove lučke, bi bilo lepo, če bi jo na podoben način v 
adventu krasili adventni venčki. Vabim vas, da poleg venčka, ki predstavlja adventno 
molitveno znamenje v vaših bivalnih prostorih, izdelate venček, ki bo »za razstavo« in ga 
bomo namestili v izložbah po glavnih ulicah. Ideja je sicer prišla prepozno, vendar kdor je 
pripravljen, lahko venček naredi še danes, da prinese v cerkev in položi pred stranske oltarje 
in bo že jutri krasil naše ulice. Lahko pa se kar sami dogovorite za namestitev. 

 Vsekakor pa vas vabim, da se tudi letos pridružite izdelovanju jaslic. Tudi če bo morda manj 
obiskovalcev od drugod, zakaj ne bi sebi pričarali praznično občutje božiča, tudi ko se 
sprehajamo po Vipavi. Ker ste večinoma doma, je morda to priložnost, da se še bolj posvetite 
izdelavi. Jaslice v izložbah bodo lahko razstavljene že od četrte adventne nedelje naprej, da 
boste lahko na sveti večer v pravem vzdušju postavljali družinske jaslice. 

 Ne pozabimo, da je potrebno kljub epidemiji postaviti jaslice tudi v cerkvi. Tudi če ne bodo 
še dovoljene maše z ljudstvom, bodo ljudje prihajali v cerkev in mora biti v cerkvi božično 
vzdušje, česar pa si brez jaslic ne moremo predstavljati. Zato vabim ekipo, da se organizira. 

 Na Slapu zbiramo »Miklavževo vrečko« za duhovnike in osebje v Petrovem domu v 
Šempetru. V to vrečko bomo dali naslednje dobrote: mandarine, piškote, čokolado, mandolat 
in bombone. Pripraviti je treba deset vrečk, ker bo dobil vsak duhovnik svojo vrečko plus ena 
vrečka za osebje. Poleg tega pa zbiramo še »vrečo za Miklavževo shrambo«, kamor bomo 
dali stvari, ki bodo prišle prav v njihovem gospodinjstvu. To pa so: črno in belo vino 
(steklenice), krompir, zelenjava, sadje, jajca, kompoti, marmelade, med, testenine, kavo, 
piškoti in še druge dobrote, ki ste jih pripravili za ozimnico. Darove bomo zbirali v šoli v 
soboto od 15h do 17h in v nedeljo od 9h do 10h. Povabljeni ste, da se pridružite tudi Vipavci 
in tudi vi prinesite darove na Slap ob oznanjenih urah. 

 Otroci, ki ste prijavljeni za Miklavža, pričakujte Miklavževo darilo pred vrati vašega doma, 
kjer ga bodo pustili Miklavževi angelčki v soboto po 17. uri (lahko tudi zelo pozno). Miklavž 
pa vas prosi, da mu pomagate. Duhovniki v Petrovem domu so brez obiskov in so zelo 

osamljeni. Zato na risalni list narišite risbico s pozdravi in voščili. Na risbo se tudi podpišite; 
če drugi ne se vas bo g. Kralj gotovo spomnil vsi pa vam bodo hvaležni. Risbo pustite na 
vidnem mestu pred vrati, da jo bodo angelčki, ki bodo prinesli darila, videli in jo odnesli 
Miklavžu, ta pa jo bo izročil duhovnikom v domu. Hvala vsem, ki boste sodelovali. 

 Čiščenje cerkve : Vipava: Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, Trg Pavla Rušta,  Ulica Milana 
       Bajca,  Beblerjeva in Laurinova ulica;  
       Slap: št. 10 in 8. 

        
ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA 

 
Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda Stvarnik se je hotel 
poprej prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je: »Želim, da bedite in 
stražite zemljo sedem dni.«  
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč 
ni bilo težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru jih je nekaj zadremalo. 
Tretjo noč so se drevesa začela med seboj pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo 
to za nekatera pretežko. Še več jih je omagalo četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj 
dreves: smreka, bor, jelka, cipresa, cedra in lovor. 
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da vam nikoli ne bodo 
odpadli  listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in varovali boste gozd. Pozimi, ko se 
zdi, da je vse mrtvo, bodo druga drevesa našla zavetje med vašimi vejami.« 
Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo, zimzelena drevesa pa 
ostanejo  budna. Tako so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in svežine v sivini. Zimzelena 
drevesa nam govorijo: vse okrog nas je zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno 
pričujemo, da bedimo in čakamo. 
Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam govorijo: kristjan mora 
biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati Božjo svežino v sivo vsakdanjost. 

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 
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rva svečka na adventen vencu je zažarela. Vabi nas k 
čuječnosti o kateri govori današnji evangelij. Pavel pa nam 

v drugem berilu sporoča: »Zvest je Bog, ki vas je poklical v 
občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim 
Gospodom.« Ostanimo tudi mi zvesti.Ne le zvesti, naša 
zvestoba naj iz  dneva v dan raste. Kakor bo plamen na 
adventnem vencu iz tedna v teden svetlejši, tako naj v naših srcih vedno bolj žari 
ljubezen in zvestoba, ki naj odsevata v življenje. Nedelja karitas  nas vzpodbuja, da ta 
naš žar še posebej začutijo tisti, ki so najbolj potrebni topline in vsakršne pomoči. 

AK 

 
Izdaja Župnija Vipava,  

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