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PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI

Bog je ustvaril človeka kot dobrega. Ustvaril ga je po svoji podobi. Človekova
podoba se je popačila. Greh je prišel na svet. Kazen za greh je bil potop.
Uničil je zgrešeno pot človeka. Adamova nezvestoba je bila obnovljena z zvestobo
Stvarnika in z obljubo, da ne bo več potopa. Bog je obljubo držal, in čeprav se je
človek ponovno izneveril, ni poslal kazni, pač pa je »kaznoval« svojega Sina in ga
dal za nas vse. Ta je bil »usmrčen po telesu, pa oživljen po duhu«, kakor pravi sveti
Peter v današnjem odlomku (drugo berilo). Uresničenje te podobe, krst, zdaj rešuje
tudi nas.
Kar se je zgodilo z vsem človeštvom, se dogaja z vsakim človekom. Krstnim
obljubam se izneverimo. Krst je samo eden. Ostaja pa še prošnja k Bogu za čisto
vest, po vstajenju Jezusa Kristusa. Ta je rekel: »Prejmite Svetega Duha, komur
grehe odpustite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani.«
Vsakoletno praznovanje velikonočnih praznikov, na katere se pripravljamo s
štiridesetdnevnim postom, je priložnost, da v sebi obnovimo krstno razpoloženje,
se spreobrnemo in verujemo evangeliju. In potem ne bodo le velikonočni prazniki
bolj doživeti, temveč vse naše življenje bo po taki obnovitvi postalo bolj polno.
Po: Bogoslužno leto B

B

erilo iz Stare zaveze poroča o potopu in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil s
preživelimi – zvesto Noetovo rodbino in vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju
ne gre za to, da bi nas kratkočasil z zanimivim pripovedovanjem, temveč nam hoče
povedati: »Bog je pravičen in usmiljen, hoče nas rešiti – ne vsakega posamezno,
ampak v skupnosti, na ladji.« Pogosto primerjamo življenje posameznika in
skupnosti s čolničem in ladjo. Valovi življenja so razburkani, čolnič le po čudežu
ostane na površju, ladja pa valovom lahko kljubuje. Bog hoče, da drug drugemu z
molitvijo, žrtvijo in dobrim zgledom pomagamo do končne rešitve, do srečnega
prihoda v pristan.
Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje na Noetovo ladjo in pravi o njej, da je bila le
podoba krsta. Po njem smo vsi odločeni za končno rešenje. Izmije nam madeže, toda
ne na telesu, ne prinaša nam nobenih zunanjih prednosti za lažje življenje, ampak
očiščuje naše duše po moči Kristusove krvi, ki je bila za nas prelita.
V postnem času naj bi obnovili milost krsta, ki je v nas morda zakrnela. Kako naj to
storimo? Evangelij nam postavlja pred oči Božjega Sina. Po krstu v Jordanu se je za
štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom se je pripravljal na nastop
svojega poslanstva: oznanjati blagovest odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« so
Cerkev spodbudile, da je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V
njem naj bi se verniki z večjo vnemo posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega
ter tako napolnili »baterije« svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne izkušnje
vemo, da se včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, pravi
Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo
milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati.

portniki se veliko pripravljajo na tekmovanje.

ŠVrhunski igralci vložijo veliko časa in moči, da se
pripravijo na nastop. Dober učitelj se resno pripravi na
vsako uro pouka …
Kristus je pred začetkom svojega poslanstva šel v
puščavo, da bi se nanj pripravil. Post je čas, ko si vsi, ki
hočemo resno hoditi za Kristusom, prizadevamo za
prenovitev življenja. Lahko bi rekli, da gremo skupaj s
Kristusom v puščavo. Toda če se ta prenova ne dotakne
našega srca, je samo prišitje nove zaplate na staro obleko
.
Po: Molimo s Cerkvijo – leto B

SVETE MAŠE
NED., 21.2.

PON., 22.2.

TOR., 23.2.

SRE., 24.2.

ČET., 25.2.
PET., 26.2.
SOB., 27.2.
NED., 28.2.

1. POSTNA NEDELJA
7.00 za zdravje, Kosovelova
8.30 Slap: za žive in pokojne Marušič, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Sedež apostola Petra, praznik
18.00 † Ivanka Jež, Kosovelova
g. Ivan doma: za zdravje in v zahvalo, Cesta 18. aprila
Polikarp, škof in mučenec, obvezni god
18.00 † Jožef Marc, 30. dan
18.00 Slap: † Marija Štekar, osmina
Matija, apostol, praznik
18.00 † Anica Funa, Zemono 17
18.00 Slap: †† Ida, Jože in ††† Ambrožič, Slap
Valburga, opatinja
18.00 † Edvard Bratina, osmina
Aleksander (Branko), škof
18.00 † Ljudmila Margon, Nanos
Gabriel Žalostne Matere Božje
18.00 †† Milan in Ivanka Česnik, Zemono
2. POSTNA NEDELJA
7.00 ††† Ferjančič in Poljšak, Gradišče
8.30 Slap: ††† Rajko, Renata in teta Zmaga, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

OZNANILA
 Danes popoldne ob 14.30 je molitev križevega pota. Na podlagi pojasnil SŠK glede

izvajanja verskih obredov v oranžni fazi in po navodilih naše škofije bomo imeli
križev pot po enakem sistemu, ki velja za maše. Kdor se bo hotel udeležiti, bo moral
pridobiti rezervacijo. Ves čas molitve je na prostoru, ki je označen z rezervacijo. Tudi
duhovnik ali strežniki ne gredo po cerkvi s križem od postaje do postaje, ampak
duhovnik ves čas moli za ambonom. V roke boste dobili knjižice, ki jih bomo po
molitvi spravili za določen čas v karanteno. Ne pozabite na maske, razkuževanje in
varnostno razdaljo. V cerkev lahko pride, kdor nima bolezni dihal. Križev pot boste
lahko spremljali tudi preko spleta.
Če bom utegnil pripraviti, bo besedilo objavljeno na spletni strani župnije v PDF
formatu, da se boste molitvi lahko pridružili tudi doma.
 Ta teden so počitnice. Verouk in nekatere dejavnosti odpadejo. Kljub počitnicam je
v ponedeljek ob 19.15 srečanje biblične skupine na Zoom-u, v torek pa so uradne ure
po običajnem urniku.

 V sredo goduje sveti Matija, zavetnik cerkve na Slapu. Maša bo zato tudi v

sredo ob 18h. Za udeležbo pridobite rezervacije in kljub prazniku ne prihajajte
v cerkev brez rezervacije.
 Zavetnika Matije se bomo spomnili tudi v nedeljo. Po maši bo češčenje do 11.30.
Zaradi ukrepov bo češčenje potekalo takole:
- Čas od 9.30 do 11.30 bo razporejen na štiri enote po pol ure.
- V tej pol ure je lahko v cerkvi skupaj pet družin, vsaka na svojem
prostoru, kot pri maši.
- Pod zvonikom bo razpredelnica s termini in prostori. Vsaka družina, ki bi
želela biti prisotna se vpiše v ustrezni kvadratek.
- V cerkev pridite točno in ne vstopajte, dokler predhodniki ne zapustijo cerkve.
- Prisotni se dogovorijo že prej, kako bodo molitev oblikovali. Lahko molite
rožni venec, lahko molite v tišini, lahko sami kaj pripravite (litanije, besedilo,
razne druge molitve). Pri tem je treba upoštevati, da petje ni dovoljeno.
- Vsaka skupina ob koncu razkuži za sabo klopi in ob menjavi skupin se
cerkev prezrači.
- Sklep bo predvidoma ob 11.30. Takrat bomo zmolili litanije in prejeli
blagoslov. Blagoslov vas bo dosegel, tudi če ne boste v cerkvi. Ob uri, ko bo
blagoslov podeljen, bo pozvonilo, vi pa se takrat ustavite in molite.
- V razpredelnico se lahko vpišete do srede po maši.
- Če bo glede na število vpisanih treba narediti kakšno spremembo
(dodati termin) ali prerazporeditev (da je ves čas nekdo v cerkvi) bo to
sporočeno prihodnjo nedeljo.
Da bo to obvestilo doseglo vse, bodite oznanjevalci. Ves čas govorimo, da je poklic
kristjana, da oznanja evangelij. To je sedaj konkretna prilika, da svoje
poslanstvo opravite. Tisti, ki ste pri maši danes, v torek in v sredo, ponesite
oznanila v svoje soseske.
 Od danes bodo ob nedeljah pri maši ob 10h sodelovali tudi bravci beril. Zaradi
preprečevanja širjenja virusa, med mašo ne bodo v presbiteriju, ampak bodo sedeli v
klopi (zanje bo rezerviran prostor 3, sredina levo), prišli prebrat berilo iz svoje knjige
in se vrnili v klop. Z njimi so lahko v klopi tudi člani družine. Bravec med branjem
nosi masko in se ne dotika ambona z roko. Vsa tri berila (1.berilo, psalm in 2.berilo)
prebere en bravec. Za razpored branja se bravci dogovorijo med sabo, koordinira pa
Tatjana Batagelj. Za postni čas je razpored narejen, kako bo to branje dejansko
potekalo, pa je odvisno od epidemioloških razmer. Če se bodo slabšale, bomo spet
prenehali, če se bodo boljšale, pa bomo lahko širili krog sodelavcev.
 Krašenje in čiščenje cerkve: Vipava: Tabor, Vojkova ul., Goriška in Gradiška cesta;
Slap: hišne številke 75K, 93 in 84T

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

