OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

zato jih ne smemo poniževati na stopnjo orodja za užitke. Če iskreno spoštujemo človeka
kot osebo, kot Božjega otroka, moramo spoštovanje izkazovati tudi njegovemu telesu.
Po: S. Čuk

Vipava, Slap, Gradišče, Log

R

ekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter
ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. (prim. Jn 1,39)
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POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU

N

eki pater piše, da je nekoč obiskal bolno ženo v njeni revni sobici in zazdelo se mu
je, da žari kot topla luč. V dno srca so se mu vtisnile njene besede: »Veste, ni
mogoče biti zadosti hvaležen Bogu za to, da sta naša bolezen in naše trpljenje odrešujoča
in sta lahko udeležena pri odrešenjskem trpljenju.« Apostol Pavel nam v drugem berilu
današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi udje? Mar ne veste,
da je vaše telo, ki ga imate od Boga, tempelj Svetega Duha, ki je v vas? Zato poveličujte
Boga v svojem telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, ki so ji podobni v mišljenju, velja
Župančičev zapis v eni njegovih pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.«
Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, katerega »vera« je
uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa za uživanje. Celo nedolžnim otrokom ni
prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govorjenju in obnašanju v skupnostih, kjer žive
in delajo različni ljudje! Neka tovarniška delavka pripoveduje, da v njeni tovarni od
petdesetih delavk, po večini mater, samo dve ne sodelujeta pri splošnem kvantanju in
nespoštljivem govorjenju. In najbrž so povrh vsega mnoge od njih celo »krščanske«
žene! Neka druga žena, uslužbenka, pa pove, da si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti
nespoštljivo. Če jim kdaj uide, se ji opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne upajo
govoriti umazano.
Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh vrednot.
Zlasti bi se morale zanje zavzemati naše žene in dekleta,
ki so že po naravi bolj dovzetna za plemenito
spoštovanje. Že od stvarjenja, na poseben način pa od
»preustvarjenja«, ko je Bog sprejel človeško telo, so
naša telesa »vrči dragoceni«. So bivališče Božjega duha,

Ko je Janez pisal evangelij, je bil že zelo star, tako da so ljudje mislili, da mu ne
bo treba nikoli umreti.
Toda prvo srečanje z Jezusom se je tako močno vtisnilo vanj, da si je celo
zapomnil, ob kateri uri sta se učenca srečala z Jezusom »okrog desete ure«, torej
ob štirih popoldne.
V naših družinah in v naših župnijah z nekakšno že kar malce neumno
trdovratnostjo še vedno mislijo, da otroci in mladi lahko srečajo Jezusa pri
veroučnih urah, čeprav stvarnost in izkušnje kar vpijejo nasprotno.
Danes, ko je »tradicionalna« vernost močno upadla, je taka trdovratnost praktično
že greh.
Delamo se, da ne vemo, da tisti, ki se po birmi ne oddaljijo od Cerkve, ostajajo
zato, ker so prejeli dar, da so srečali Jezusa v kakšni katehistinji, v kakšnem
animatorju, v kakšnem duhovniku, redovnici ali drugem človeku, preko katerega
žari Jezusova ljubezen.
Vera se začne vedno v srečanju z nekom, od katerega izvemo, kje Jezus stanuje.
Družinam, katehetom in posameznim kristjanom se ni treba ukvarjati z lekcijami,
pridigami ali privzgojo navad, pač pa z osebami, ki bodo sposobne biti za vse, ki
jih bodo srečali, nepozaben trenutek, »ob štirih popoldne«. Trenutek, ko iz dejanj,
občutij, začutimo navzočnost njega, ki je »Rabi« in mu je vredno slediti, ker je
življenje z njim drugačno, bolj polno.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

I

skati in najti Kristusa, ki je neusahljivi vir resnice in življenja. Tako nas Božja
beseda vabi, da na začetku tega novega leta ponovno stopimo po nikdar končani
poti vere.
Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje stanuješ?« in On nam bo odgovoril: »Pridite
in boste videli«.
Za vernika je to vedno nenehno iskanje in novo odkrivanje. Kajti Kristus je isti
včeraj, danes in vedno, toda mi, svet, zgodovina, nikoli nismo isti in zato nam
prihaja naproti, da bi nam podaril svoje občestvo in polnost življenja. Prosimo
Devico Marijo, naj nam pomaga hoditi za Jezusom, da bomo vsak dan okušali
veselje ob vedno večjem pronicanju v njegovo skrivnost.
Po: Benedikt XVI.

SVETE MAŠE
NED., 17.1.

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
PON., 18.1. Marjeta Ogrska, kneginja
18.00 † Žgur Ivan, osmina
g. Ivan doma: v zahvalo in blagoslov tistih, ki pomagajo v stiski,
Glavni trg
TOR., 19.1. Friderik Baraga, škof, božji služabnik
18.00 † Jurij Kete, Log
18.00 Slap: † Ivan Margon, Slap
SRE., 20.1. Sebastjan, mučenec
18.00 † Ivan Šček, Milana Bajca
ČET., 21.1. Neža, mučenka
18.00 † Franc Puc, obletna, Kosovelova
PET., 22.1. Vincencij, diakon, mučenec
18.00 † Jože in Frančiška Žvokelj, Na Produ
SOB., 23.1. Zaroka Marije in Jožefa, spomin
18.00 † Angel Rehar, pod Gradom
NED., 24.1. 3. NEDELJA MED LETOM
7.00 †† Viktor in Amalija Poljšak, Gradišče
8.30 Slap: † Rajko Rondič, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:
 V čast Materi Božji za zdravje, Na Produ
 V čast Svetemu Duhu, Lože
 V zahvalo za Božji blagoslov in varstvo, Gradišče
 Za zdravje, Nanos
 Za zdravje in Božje varstvo, Zemono
 Po namenu, Gradišče
 V zahvalo za zdravje, Kosovelova
 † Dragica Trkman, po namenu iz Ajdovščine
 Za nerojenega otroka
 Za vse umrle za Covidom 19, Bevkova

 V ponedeljek je preko zooma srečanje svetopisemske skupine.
 V torek so uradne ure po običajnem urniku.
 Prostor za udeležbo pri maši si še naprej zagotovite z rezervacijami. Od ponedeljka

naprej bo za naročnike maše rezerviran prostor 3, sredina na levi strani.
 Teden pred nami je teden molitve za edinost kristjanov. Pridružimo se tej molitvi,

da bi znali ceniti in spoštovati druge, iskati to kar je skupno in se bogatiti s tem,
kar je drugačno. Namen vsega ekumenskega prizadevanja je, da bi se vsi kristjani
čutili kot ena družina.
 Molimo tudi za vse, zlasti tiste iz naše župnije, ki so zboleli za covidom. Naj
bolezen čim prej in s čim manj težavami premagajo. Molimo za vse nas, da
ostanemo zdravi, molimo za ves svet, da bi bili rešeni epidemije in da bi se iz te
preizkušnje naučili kaj koristnega za življenje.
 Krašenje in čiščenje cerkve: Vipava: Ul. Vojana Reharja, Ul. Ivana Ščeka, Ul.
Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila, Glavni trg, Kreljeva in Grabrijanova ul.;
Slap: hišne številke 2b in 4d

Geslo letošnjega tedna molitve za edinost kristjanov je: skupnostno življenje in
gostoljubnost. Poziva nas, da si prizadevamo »ostati v Kristusu«, da bi se tako
približali drugim in presegli ločitve med kristjani. »Ko poslušamo Jezusa,
njegovo življenje pride v nas. Vabi nas, naj dopustimo, da njegova beseda
prebiva v nas in tako bo vsaka naša prošnja uslišana. Kot osebe, kot skupnost, kot
Cerkev se želimo povezati v Kristusu, da bi ohranili njegovo zapoved
medsebojne ljubezni, kakor nas je on ljubil.« Zavedajoč se, da približati se k
drugim, živeti v skupnosti z drugimi osebami, ki so pogosto zelo različne od nas,
predstavlja velik izziv: »Ni prijateljstva brez očiščujočega trpljenja, ni ljubezni do
drugega brez križa.«

OZNANILA
 Danes popoldne je ob 14.30 molitev rožnega venca, litanije sv. Roku in blagoslov

z Najsvetejšim. Sodelujte v molitvi preko spleta, običajno število pa vas je lahko
v cerkvi.

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

