OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA

Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, spoznava, da mu to velikokrat ne uspeva. Srce ga
obsoja: premalo si ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, to obsodbo umika. Z Božjo
ljubeznijo vselej dopolnjuje, kar naši človeški manjka.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo
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LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE NA MLADIKE

N

e preseneča, da Jezus v današnjem evangeljskem odlomku sebe primerja z vinsko
trto; vprašamo pa se lahko, zakaj naglaša, da je on »prava« trta. Najbrž hoče s tem
poudariti razliko med njimi in »nepravo« trto. Ta pa je tista, ki namesto sladkega grozdja,
ki ga vinogradnik od nje pričakuje, ker jo je skrbno in z neizmerno ljubeznijo obdeloval,
rodi »kislico«. O njej večkrat beremo v Stari in Novi zavezi, pomenila pa je Izrael in
njegovo nezvestobo vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi učenci pa bodo vinograd, ki ga
bo Bog vesel.
Trta in mladike si niso blizu samo prostorninsko, temveč so po sokovih, ki se skozi njih
pretakajo, med seboj življenjsko povezane. Praktično so eno. Tako je z Jezusom in
njegovimi učenci. Jezusova izjava, da brez njega ne morejo ničesar storiti, ne zanika, da
na naravnem področju ne bi mogli ničesar storiti. Toda če manjka povezava z Jezusom
samim, ostane vse zgolj na človeški ravni. Človeške
dejavnosti postanejo prepojene z ljubeznijo in rodovitne za
večnost šele, če so zakoreninjene v Jezusu.
V Jezusu ostanemo, ko smo z njim povezali svojo preteklost,
ko vanj vključimo sedanjost in jo želimo nadaljevati v
prihodnosti. Jezus ostaja v nas in nam namreč deli sadove
odrešenja.
Apostol Janez, ki nam spregovori v drugem berilu današnje
nedelje, našo povezanost z Jezusom vidi v ljubezni. Ta je
sok, ki prepoji trto in mladike. Če se namreč v človeku naseli
ljubezen, se obenem z njo naseli v njem Božje življenje, to
pa je jamstvo, da ga pri Bogu čaka tudi večno življenje. Ta
ljubezen pa človeka obenem nagiba, naj tudi sam ljubi.

dor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete
storiti ničesar. Jn 15, 5

Med številnimi opredelitvami, s katerimi označujemo človeka, da bi ga ločili od drugih
živali, ena še posebej zadeva bistvo: človek je obotavljajoča se žival. Človek odlaga,
zadržuje, se obotavlja … Druge živali naredijo brez odlašanja, v trenutku. Živijo iz
minute v minuto ter »dajo« vse svoje bitje v to, kar zahteva sedanji trenutek.
Nasprotno pa se človek ustavi, premišlja, se obotavlja ter prestavlja na jutri stvari, ki bi
jih čisto lahko in bi jih celo moral storiti danes. Misli, da si mora privoščiti zaslužen in
potreben počitek, ter se odloči, da bo jutri nadaljeval z delom, ker bi sicer to škodovalo
njegovemu zdravju. Misli, da mora postoriti pomembna opravila, vendar si premisli, ker
se odloči, da bo to storil kasneje. Človek je zmožen žalostne »umetnosti«, da zamenjuje
vrstni red stvari. Želi, da bi kaj spremenil, da bi izboljšal, da bi dosegel svobodo …, a
vse to pušča za naslednjič.
Odločimo se. Udejanjimo. Čas za spremembo, čas za ljubezen v vsakodnevnih rečeh,
je zdaj.
Povzeto po: B. Rustja, Zgodbe s srcem

T

esnejšega zedinjenja s Kristusom kristjani na tem
svetu res ne moremo doživet, kot pri svetem
obhajilu. Celotni Kristus z vso svojo Božjo in človeško
naravo prihaja k nam. Njegova kri se preliva v našo kri.
Njegovo telo se v eno spaja z našim telesom. In naša
duša se tako »pobožanstvuje«. Nismo več mi, ki
živimo, sam Kristus živi v nas.
Vendar pri tem ostajamo samostojna osebnost. Naš
razum in svobodna volja sta neokrnjena. Le v novo
nadnaravno popolnost smo dozoreli. V nas so zacvetele
klice večnega življenja. Že gledamo njegov sijaj. In
čutimo, kako je to življenje eno, kako nas preustvarja.
Kristus je resnično trta in vsi, ki smo jedli njegovo telo in pili njegovo kri, smo na njem
rastoče mladike. Drug v drugega se prepletamo in skupaj pojemo slavospev življenja.
V kakšne neslutene višave nas dviga Kristusov evangelij. Zares ga sprejmimo s
hvaležnostjo in ga ljubeče in zaupno premišljujmo. In predvsem: vsak dan ga živimo!
Kristus Bog se je učlovečil, da bi se mi pobožanstvili. In do tega cilja vodi samo pot žive
vere in milostne povezanosti z njim.
Po: S. Janežič, Slava Bogu – Mir ljudem

SVETE MAŠE
NED., 2.5.

PON., 3.5.

TOR., 4.5.

SRE., 5.5.
ČET., 6.5.
PET., 7.5.
SOB., 8.5.
NED., 9.5.

5. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 v čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Bevkova
8.30 Slap: † Marija Štekar, po namenu iz Budanj
10.00 za vse žive in pokojne župljane
Filip in Jakob mlajši, apostola, praznik
19.00 ††† Prelc, Milana Bajca
g. Ivan doma: †† Alojzija in Marija Naglost, Gradišče
Florjan, mučenec, obvezni god
19.00 za vse žive in pokojne gasilce iz Vipave, po namenu gasilcev
19.00 Slap: † Marija Černigoj, Slap
Gotard, menih
19.00 † Frančiška Ferjančič, Zemono
Dominik Savio, dijak
19.00 † Angela Černigoj, obletna, Gradišče
Gizela, opatinja - prvi petek
19.00 † Ivan Rehar, Laurinova
Viktor, mučenec – prva sobota
19.00 ††† Pegan in Fajdiga, Lože
6. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 † Jože Kodelja, Beblerjeva
8.30 Slap: † Dragica Malik, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane

V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
 ††† Božič in Premrl, Kreljeva
 V čas Svetemu Duhu po namenu, Milana Bajca
 V čast Materi Božji za zdravje, Na Produ (Gradišče)
 V čast Materi Božji za zdravje, Kosovelova

OZNANILA
 Glede na trenutno epidemiološko sliko v naši pokrajini, v skladu z ukrepi vlade in

po navodilih škofovske konference, velja pravilo, da je v cerkvi lahko posameznik
ali člani istega gospodinjstva na površini 20m2. To za cerkev v Vipavi pomeni 23
prostorov + kor. Praktično to pomeni , da je lahko zasedena vsaka druga klop v
glavnini ladje, poleg tega pa še klopi pod korom, krstilnica, kapela Srca Jezusovega
in kapela sv. Barbare. V vsakem prostoru smejo biti le člani istega gospodinjstva,
zato bodo še naprej potrebne rezervacije prostorov. Kor je rezerviran za organista,
ob katerem smejo biti člani njegove družine.
















V skladu s tem bodo v cerkvi prostori na novo označeni. Pri iskanju prostorov glejte
na številko. Opisi prostorov so informativni, da boste lažje našli prostor.
Posamezniki (ko pride k maši le eden ali dva iz družine) puščajte večje prostore
družinam. Večji prostori so pod korom levo, pod korom desno, krstilnica, kapela
Srca Jezusovega in kapela sv. Barbare.
Še vedno je obvezno nošenje mask, razkuževanje in držanje razdalje 1,5m. Razdaljo
upoštevajte zlasti pri obhajilu in se držite zaporedja številk prostorov. Izogibajte se
srečevanju, zato prihajajte k obhajilu po sredini navzgor in pri straneh nazaj. Iz stranskih
kapel pridete zadnji.
Po dogovoru s kateheti bo ta teden verouk za vse skupine potekal še na daljavo. Prihodnji
teden bo za nekatere skupine že verouk tudi v živo in bo vsak katehet sporočil svoji
skupini kje in kako, objavljeno pa bo tudi v oznanilih in na spletni strani.
Mašo je odslej mogoče spremljati v živo tudi preko YouTube povezave. Do prenosa
pridete tako, da v YouTube brskalnik vpišete 'Prenos maše Vipava' ali pa na spletni strani
župnije v meniju 'Prenos maše v živo' kliknete ikono, ki ima v zgornjem levem kotu na
rdečem polju napisano 'Tube'. Ogled za nazaj ni omogočen.
V maju so vsak večer po maši šmarnice. Pridite k maši v živo v čim večjem številu,
ko pa so vsi prostori zapolnjeni, spremljajte šmarnice preko spleta. Šmarnicam
lahko prisluhnete tudi preko radia, ali pa šmarnično pobožnost obhajate v okviru
družine. Šmarnično branje nam bo vsak večer predstavilo zgodbo enega svetnika,
kar naj nas spodbudi, da si bomo tudi mi prizadevali za svetost, se pravi, da bi se
trudili biti čim boljši.
Na Slapu bodo šmarnice vsak večer od ponedeljka do petka ob 19. uri, le v torek bodo
na koncu maše. Šmarnice bodo vodili animatorji Popoldan na Slapu po razporedu, ki je
obešen na oglasni deski pod zvonikom. Lepo okrašen šmarnični Marijin oltar, občasno
šmarnice na prostem, angelček Serafinček, otroci, animatorji, šmarnice za otroke, vsak
dan nova zgodba svetniške poti, - brez tega si ne moremo predstavljati slovenskega maja
na Slapu. Vabljeni! Ne pozabimo pa tudi na splošne ukrepe za varnost.
V torek je god sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Pri večerni maši je cerkev rezervirana za
vipavske gasilce in zato za ta dan rezervacije ne bodo na razpolago.
V četrtek je molitev rožnega venca pred izpostavljenim Najsvetejšim
V petek je prvi petek. Od 9h dalje je obhajanje bolnikov, uro pred mašo je priložnost za
spoved, po maši je pobožnost prvega petka.
V soboto je prva sobota. Uro pred mašo je spovedovanje, po maši je pobožnost
prve sobote.
Bralci beril: Vipava: - Za jutranjo nedeljsko mašo naj se prostovoljno javi, kdor je tisti
dan pri maši; ob 10.00: Urška Nabergoj Makovec
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Gradišče
Slap: hišne številke 94, 84 in 92.

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

