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ORODJE V BOŽJIH ROKAH
e ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena« in vpisati

Čje bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev
imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, brez
posebnega napora in brez priprave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva župnije. Vera
naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila položena
v našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš
pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, kako je v vas? So li vaše njive zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik Jezusovega krsta spominjamo svojega
lastnega. Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki je bilo takrat
položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove za vsakdanje življenje? Kako smo držali besedo,
dano Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši
otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v
veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor
nas je učil Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga
zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v številnih družinah zelo dolga pavza v
verski vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih
pripravi na prejem prvega svetega obhajila.
Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri
posredovanju naravnega, telesnega življenja, temveč tudi
nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče delovati po
nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje.
Tudi najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more
narediti veliko.
Po: S. Čuk

»Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,«
govorí Gospod.
Prim. Iz 55,8
Gospod Bog,
zakaj nisi – kako naj rečem … –
malo bolj demokratičen?
Zakaj nisi pripravljen, mogoče s kakšnim primernim zborom,
skupaj z nami odločati o tem,
kaj je dobro in kaj je slabo, kaj se sme in kaj se ne sme delati?
To, da je preveč? No, dobro.
Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa osnove.
Ampak ali ne bi mogel prepustiti nam vsaj podrobnosti?
Ti praviš, na primer, naj ljubimo sovražnike.
Prav.
Ampak ali nam ne bi mogel dovoliti,
da izključimo tiste, ki so nam povzročili preveč gorja?
Mi poznamo sebe in vemo, kaj zmoremo.
Kaj praviš na to?
Praviš, da ne. Nisi za to.
Pripravljen si priti med nas, postati majhen, hoditi z nami, toda zato, da bi nas
povišal, ne pa da bi postal beden kakor mi.
Ti se ne spuščaš v kompromise: si Bog in Bog ostajaš.
Na našo srečo.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

V

oda, v katero je vstopil Jezus, je služila očiščevanju. V krstu smo očiščeni
vseh kalnosti, ki so jih na nas povzročili drugi s svojimi projekcijami. V
nas niso videli tistega, kar smo po Bogu, ampak so v nas z interpretacijo vnesli
svoja lastna pričakovanja in primanjkljaje. Po krstu se v nas ponovno zasveti
izvorni in nepopačen Božji sijaj. Če se v svojem vsakdanjiku vedno znova
spominjamo svojega krsta, na primer, kadar se prekrižamo z blagoslovljeno
vodo, se očistimo podob, s katerimi so nas drugi obremenili, pa tudi lastnih
podob in predstav, s katerimi razvrednotimo ali pa precenjujemo samega sebe
in ki kalijo naš izvorni sijaj. V spominu na krst se spominjamo, kdo v resnici
smo: čista podoba Boga, v kateri zažari njegova luč.
Po: A. Grün

SVETE MAŠE
NED., 10.1.

PON., 11.1.

TOR., 12.1.

SRE., 13.1.
ČET., 14.1.
PET., 15.1.
SOB., 16.1.
NED., 17.1.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
7.00 † Jožef Marc, obletna, Kosovelova
8.30 Slap: † Metod Potrata, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Pavlin Oglejski, škof, obvezni god
18.00 † Jožef Kastelan, Zemono
g. Ivan doma: ††† Kandus, Žibrna in Bosketi, Laurinova
Tatjana (Tanja), mučenka
18.00 † Jože Koren, Kosovelova
18.00 Slap: † Aleš Malik, obletna, Slap
Hilarij, škof in cerkveni učitelj
18.00 ††† Friderik, Marija in Jurij Furlan, Vinarska
Oton, prior v Jurkloštru
18.00 †† Marija in Kristjan Troha, Gradišče
Pavel, puščavnik
18.00 †† Franc in Vida Petrič, Gradišče
Marcel, papež
18.00 † Ivana Kalc, Na Produ
2. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Anton Božič, Vojkova
8.30 Slap: v zahvalo za prejete dobrote, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA

Srca Jezusovega. Če bodo naročniki maše hoteli povabiti k maši še koga, ki ni iz
njihove družine ali gospodinjstva, bodo morali zanj poskrbeti rezervacijo.
 Nekaj podobnega bomo vpeljali tudi na Slapu. Tam je možno spraviti v cerkev
največ pet družin.: naročniki in še štiri. Pod zvonikom boste med tednom vzeli listek,
kjer piše, kje lahko sedite. Ko zmanjka listkov, pomeni da je v cerkvi že predpisano
število ljudi in ne morete k maši. Pridite k obhajilu po maši.
 V cerkvi je maksimalno poskrbljeno za varnost. Vendar bodimo vseeno previdni.
Kdor sumi, da bi utegnil biti okužen, naj ostane doma, dokler se ne reši negotovosti.
Odpovejte se tudi obiskom in če že koga obiščete, nosite maske in se razkužite. Prav
voščevanje in nazdravljanje ob novem letu je terjalo povečanje okužb. Pitje kave,
čaja, ali kozarčka rujnega ob isti mizi in v istem prostoru je v tem obdobju nevarno,
tudi ko gre za najboljšega prijatelja. Gostoljubnost je nekaj lepega, a v tem času tudi
nevarnega. Resno pretehtajmo stopnjo nevarnosti okužbe. V tem primeru so zelo
dobrodošli hitri testi, ki bodo kmalu na razpolago tudi pri nas. Potrpimo, ko bo
epidemija mimo, si bomo s toliko večjim veseljem vzeli čas za druženje. Takrat
bomo nadoknadili vse za nazaj, zdaj pa je prav, da smo zadržani.
 Ponovno vas vabim, da si čim prej uredite naročnino Ognjišča in Družine tako, da ju
boste prejemali po pošti in tudi naročnino boste poravnali neposredno založbi. Če
kdo rabi pomoč pri urejanju naročnine, se lahko obrne name in bom jaz uredil za
njega. Prvo številko Ognjiča kljub temu dobite v cerkvi. Ravno tako prvo in drugo
številko Družine.
 Krašenje in čiščenje cerkve: Vipava: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul.

Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, Kreljeva in Grabrijanova ul.;
Slap: Št. 15 in 34

 Danes popoldne ob 14.30 vas vabim k molitvi rožnega venca. Molili bomo za vse







bolne iz naše župnije pa tudi naše sorodnike, prijatelje in znance, ki se spopadajo z
boleznijo, da bi jo premagali. Boga bomo prosili naj nas po priprošnji Marije in sv.
Roka čim prej reši epidemije. Molitvi se lahko pridružite preko spleta, deset ljudi ali
družin pa je lahko prisotno tudi v cerkvi.
Prejšnji teden sem napovedal, da grem preventivno na testiranje. Test je bil, hvala
Bogu, negativen, tako da lahko mirno opravljam svoje delo. Predvsem zaradi vaše
varnosti bom tako testiranje še večkrat ponovil.
V torek so uradne ure po običajnem urniku. V pisarni se držimo vseh predpisov.
Ta teden začnemo z rednim veroukom, ki bo, kot kaže, še kar nekaj časa potekal na
daljavo. Kateheti vam bodo poslali potrebno gradivo ali povabilo na uro preko zooma.
Udeležba pri maši med tednom in ob nedeljah zjutraj nekako ni stekla, da bi bilo
prisotno maksimalno dovoljeno število ljudi. Zato bomo uvedli možnost rezervacije
za vsako mašo. Rezervacije bodo pripravljene bolj skromno in na manjših listkih. Na
njih bo zgolj datum in ura maše ter prostor. Za naročnike maše bo rezervirana kapela

Prosimo te, Gospod, naš Bog,
varuj v svoji milosti vse,
ki so bili v kopeli prerojenja
pridruženi tvojemu ljudstvu,
naj v novem življenju
vedno bolj rastejo v svoji veri,
da bodo lahko nekoč s teboj
uživali večno in neminljivo slavo.
Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo, B-2

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

