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potlačilo, ko bodo videli njegovo trpljenje in ponižanje na veliki petek, zato je tremi
izbranim na gori spremenjenja pokazal svoj poveličani obraz. Apostol Peter je bil
tako prevzet od njegovega sijaja, da je predlagal, naj bi tam postavili tri šotore.
Kmalu pa bo na dvorišču velikega duhovnika pred pričami tajil, da Kristusa sploh
ne pozna. Tudi mi smo taki: radi bi bili s Kristusom v slavi, odtegujemo pa se mu,
kadar je treba zanj trpeti.
Po: S. Čuk
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glásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« (Mr 9,5)
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odlomku iz prve Mojzesove knjige smo slišali, kako je Bog od očaka
Abrahama zahteval nekaj hudega, nečloveškega. Zahteval je, da naj mu po
tedanji poganski navadi daruje svojega sina, edinca Izaka. V tega otroka, ki se mu je
rodil v starosti, so bili položeni vsi očetovi upi, Izak je bil nosilec Božje obljube.
Abraham je ubogal Boga, čeprav s težkim srcem. Bog je njegovo vdanost nagradil z
napovedjo, da se bo njegov zarod silno pomnožil. Podobno se dogaja tudi z nami.
Bog včasih zahteva od nas kaj takega, kar nam je posebno pri srcu. Morda je to tudi
zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav smo bolj poučeni, kot je bil Abraham, imamo
manj pripravljenosti sprejeti Božji klic. Bogu bi radi služili, kadar vse gladko teče,
če pa pridejo težave in preizkušnje, postanemo tožniki Boga.
Tudi drugo berilo nam veliko pove. Predvsem nam pokaže, kako je Bog do nas
velikodušen: za našo srečo je daroval svojega lastnega Sina. Sveti Pavel, ves prevzet
od te nedopovedljive Božje ljubezni, vzklika: »Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
Kdo bo obtoževal Božje izvoljence?« Ljudomilost Boga, njegova očetovska
ljubezen do nas ljudi, ki se je razodela z
učlovečenjem Sina, je šla tako daleč, da smo po
smrti tega Sina opravičeni.
Božji Sin je odrešil svet s trpljenjem. Temu
načinu odrešenja sebe in drugih se tudi mi ne
moremo odtegniti. Sprejeti moramo svoj delež
trpljenja. Na to je Jezus pripravljal tudi svoje
učence. Dobro je vedel, kako zelo jih bo

Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš križu naproti.
Tudi zate je to težko.
In Oče ti nakloni trenutek slave, da bi te opogumil
in vlil upanje tvojim prijateljem.
Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi naše življenje je težko.
Živeti kakor ti pomeni
hoditi vsak dan proti Jeruzalemu, križu naproti.
Jezus, podari tudi nam, od časa do časa,
trenutke slave in upanja, da si opomoremo:
kakšno pobudo, ki jo uspešno uresničimo,
kakšnega prijatelja, ki se nam približa,
kakšno oviro, ki jo odstranimo,
hvalevredno zmago nad kakšno našo slabostjo …
Jezus, ne bomo postavili šotora,
da bi ostali tam, v trenutku slave.
Pogumnega srca se bomo vrnili v dolino,
na cesto proti Jeruzalemu,
da bomo postali doživetje na gori Tabor,
da bomo trenutki slave in upanja za tiste,
ki živijo v naši bližini,
za tiste, ki hodijo z nami.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
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ko se hočemo prav postiti, se predvsem zdržujmo grehov. Kaj koristi, ko bi
telesu odtegovali hrano, dušo pa polnili z grehi? Kaj koristi, ko bi bili bledi od
posta, pa bi bili zeleni od sovraštva in nevoščljivosti?
sv. Avguštin

SVETE MAŠE
NED., 28.2.

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
PON., 1.3. Albin (Zorko), škof
18.00 †† Ignacij Vidmar in Julijana Furlan, Gradišče
g. Ivan doma: v priprošnjo mučencem za odvrnitev epidemije
TOR., 2.3. Neža Praška, opatinja
18.00 † Franc in ††† Kodelja, Na hribu
18.00 Slap: † Franc Štekar
SRE., 3.3. Kunigunda, kraljica
18.00 † Ciril Prelc, Milana Bajca
ČET., 4.3. Kazimir, poljski kraljevič
18.00 † Viktor Andlovic, obletna, Vojkova
PET., 5.3. Janez od Križa, redovnik – prvi petek
18.00 † Janko Bukovič, Milana Bajca
SOB., 6.3. Koleta (Nika), redovnica – prva sobota
18.00 † Ivana Kalc, Na Produ
NED., 7.3. 3. POSTNA NEDELJA
7.00 † Tine Rehar, Gregorčičeva
8.30 Slap: † Ivan Marc, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih:












Za mladino, Vojkova
Za Božje in Marijino varstvo, Na Produ
Aleksander Lovrenčič, sodelavci in znanci
V čast Materi Božji za zdravje, Milana Bajca
V zahvalo in Božji blagoslov, Gradišče
† Drago Naglost, Gradišče
V zahvalo
† Silvester Fabčič, sosedje
V čast Svetemu Duhu, Lože
†† Jurij in Melita Rodman, Vojkova

OZNANILA
 Popoldne ob 14.30 ste vabljeni, da se pridružite molitvi križevega pota. Za

udeležbo v cerkvi si poskrbite rezervacije, molitev pa bomo prenašali tudi
preko spleta.

 Tudi če bodo otroci v vseh razredih imelo pouk v šoli, bomo verouk imeli vsaj še













nekaj časa na daljavo.
V torek so uradne ure po običajnem urniku.
V četrtek je namesto molitvene ure po maši, pred mašo molitev rožnega venca
pred izpostavljenim Najsvetejšim
V petek je prvi petek. Dopoldne je od 9h naprej obhajanje bolnikov. Če kdo ne
želi obiska bodisi ker se boji okužbe bodisi iz kakega drugega razloga, ali pa ima
znake, ki bi bili sumljivi na okužbo, naj to pravočasno sporoči. Od 16.30 do
17.20 je priložnost za spoved. Ob koncu maše bo pobožnost prvega petka.
V soboto je prva sobota. Spovedovanje je prav tako od 16.30 do 17.20 in po maši
pobožnost prve sobote.
Težko je verjetno, da bi mogli letos organizirati skupno spoved v Logu in se
bomo morali znajti v okviru svoje župnije. Zato spovedi na oba dneva že spadata
v sklop spovedi pred veliko nočjo.
Na Slapu prevzemite Misijonska obzorja na mizi za tisk. Za naprej bomo
prenaročili, da boste dobivali izvod po pošti na dom. Tudi račun za naročnino
boste prejeli po pošti. Kdor ne bi več rad prejemal revije Misijonska obzorja, naj
to sporoči župniku.
Krašenje in čiščenje cerkve: Vipava: Tabor, Vojkova ul., Goriška in Gradiška
cesta;
Slap: hišne številke 23, 52, 70
Bralci beril: Vipava: Elvira Jež 7.3. ob 10.00

G

ospod neba in zemlje,
radi bi šotorili pri tebi ožarjeni s tvojo belino.
Žeja nas po spremenjenosti,
da bi z nas odpadla teža trde prikovanosti na zemljo.
Povedi nas na samoten kraj,
spregovori nam iz oblaka.
Naše srce je pripravljeno,
da lahko stopiš vanj.
Naj te po sveti evharistiji vselej sprejemamo
in da tako ostanemo povezanimi med seboj in s teboj,
ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo – leto B
Izdaja Župnija Vipava,
http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

