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TUDI CIGANI (IN ŠE KDO) SO BOŽJI OTROCI 

 
»Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha« je naslovna vrstica (povzetek) 
vsebine prvega berila današnje nedelje. Odlomek pripoveduje, kako je apostol 
Peter po Božjem navdihu s podelitvijo zakramenta svetega krsta sprejel v družino 
Kristusovih učencev prve pogane. Maja leta 1997 je sv. Janez Pavel II. med sveto 
mašo pred baziliko sv. Petra v Rimu razglasil nekaj novih blaženih. Med njimi je 
bil tudi Ceferino Gimenez Malla, prvi cigan v zboru blaženih.  
Beseda »cigan« je skorajda psovka. Cigani so po našem pojmovanju pogosto zviti, 
malopridni in lahkomiselni ljudje, ki se jih je bolje varovati kot pa imeti z njimi 
stike. Podobno so mislili pravoverni Judje o poganih, ki se jim niso zdeli vredni 
Božje izvolitve. Pa jih je Bog »razočaral«: on sprejema med svoje otroke vse, ki 
mu odprejo svoje srce. To je pogoj za prejem svetega krsta, ki pomeni vstop v 

občestvo kristjanov. Edino Bog, ki vidi v srca 
ljudi, ve, kdo je pripraven za njegovo kraljestvo. 
Mi ljudje ne morem in ne smemo odločati. Božje 
odločitve so za naše pojme pogosto presenetljive. 
Vodi jih usmiljena dobrota, kajti Bog je ljubezen, 
kot nam zatrjuje apostol Janez v svojem prvem 
pismu, katerega odlomek je drugo berilo 
današnje maše.  
Če smo pravi Jezusovi učenci, se moramo 
veseliti, da Bog ravna na temelju dobrote in 
ljubezni, ne pa biti slabe volje, ko vidimo, da 

milost vere prejemajo tudi taki, ki so bili doslej do Cerkve brezbrižni ali celo 
sovražni. Tako mišljenje in govorjenje »dobrih kristjanov« razodevata veliko 
ozkosrčnost, pomanjkanje ljubezni, ki je razpoznavni znak pravih Jezusovih 
učencev. Vsi vemo, da se je Judovskim velikim duhovnikom in pismoukom, ki so 
se imeli za pravične, Učitelj iz Nazareta smrtno zameril, ko jim je dejal, da bodo 
cestninarji in vlačuge šli v Božje kraljestvo pred njimi. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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o je moja zapoved, da se ljúbite med seboj,  

kakor sem vas jaz ljubil. Jn 15, 12 
 

Dva človeka. 
Eden je veren, drugi ne. Delata enake stvari. Zanimata se za probleme drugih 
ljudi, zlasti najbolj revnih in nemočnih. Dejavna sta v politiki ali celo v 
sindikatu in se zavzemata za pravičnejšo in solidarnejšo družbo. Del svojega 
časa posvečata prostovoljnemu delu. 
Ali je med njima kakšna razlika? 
Je, in to bistvena. 
Neverni človek odloča sam, do kod bo šel in kdaj se bo ustavil, koliko bo dal 
in koliko zadržal zase. 
Verni človek se odpove tej odločitvi in jo prepusti Jezusu, ki mu pravi: »Ljubite 
se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil,« torej do konca, vse do darovanja 
samega sebe. 
Neveren človek – čeprav vsakogar, ki naredi kaj dobrega bratom in sestram, v 
resnici podpira Gospod – misli, da bo našel potrebno moč v sebi, in zato tudi  
misli, da ima pravico reči: Več kot toliko ne morem; nihče ne more zahtevati 
od mene še več.« 
Veren človek ne more nikoli reči »Ne morem več,« ker mu je neizčrpna moč 
Vstalega vedno na razpolago v molitvi in zakramentih. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
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NED., 9.5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA 
  7.00 † Jože Kodelja, Beblerjeva  
  8.30 Slap: † Dragica Malik, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 10.5. Job, svetopisemski mož, prošnji dan 
  19.00 † Laura Kostanjevic, Zemono  
  g. Ivan doma: ††† Bolčina in Krapež, Na Produ  
TOR., 11.5. Pankracij, mučenec, prošnji dan 
  19.00 v zahvalo Materi Božji ob rojstvu vnukinj, Kociančičeva  
  19.00 Slap: † Pepca Žagar, 30. dan, nadomestna 
SRE., 12.5. Leopold Mandić, redovnik, obvezni god, prošnji dan 
  19.00 ††† Sever in Trošt, Vojkova  
ČET., 13.5. GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik 
  7.00 † Metod Pirih, škof, ob spominu na rojstni dan 
  19.00 †† Marica in Jože Fabjan, Vojkova  
PET., 14.5. Bonifacij, , mučenec 
  19.00 † Edvard Bratina, po namenu iz Cola 
SOB., 15.5. Zofija (Sonja) mučenka 
  19.00 †† Ivan in Anica Planinc, Na hribu  
NED., 16.5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA 
  7.00 † Slavko Prelc, Milana Bajca  
  8.30 Slap: † Marija Štekar, po namenu iz Loga 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše: 
 ††† Petrič in Uršič, Gradišče  
 Za bolne, ostarele in preizkušane, po namenu Karitas 
 †† Ivanka in Ubaldo Vascotti, Gradišče  
 V čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo za družino Cizara, Stomaž 
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 Popoldne ob 14.30 ste vabljeni k šmarnični pobožnosti. 
 Šmarnice so vsak večer ob koncu maše. 
 Šmarnice na Slapu bodo vsak večer ob 19. uri, od ponedeljka do petka, v torek 

so po sv. maši. 
Bralcem šmarnic se lahko pridruži vsak, ki bi želel sodelovati: dovolj je, da pride 
v zakristijo 10 minut pred 19. uro, zlasti vabimo odrasle za branje božje besede. 
Ne pozabimo  na skrito željo angela  Serafinčka.  Molitev v soboto in v nedeljo  

naj bo ob svečki doma v družini. Molimo eno Zdrava Marijo in Sveti angel v čast 
Mariji Devici in v veselje Serafinčku. 
VSI lepo vabljeni k lepi šmarnični pobožnosti. 

 V torek so uradne ure po običajnem urniku. 
 Verouk bo za nekatere razrede še na daljavo, za druge pa že v živo. Kateheti bodo 

vsakemu razredu posebej poslali obvestilo, kakšno obliko verouka bodo imeli ta 
teden. V župnišču bo poskrbljeno za varnost in razkuževanje. Pri verouku v živo 
bodo obvezne maske. 

 Po dolgih letih se vendarle nakazuje, da bomo končno dobili nove zvonove. 
Predviden datum za blagoslov zvonov je 25. junij. Izpolnjen bo moral biti še en 
pogoj, ki pa je odvisen od ukrepov v zvezi z epidemijo. Blagoslov bo, če bo 
dovoljeno zbiranje na prostem v večjem številu kot je sedaj.  
To, da zvonovi končno pridejo, je žal povezano tudi s stroški. Kar je bilo narejeno 
doslej, je vse poravnano. Nastali bodo še novi stroški za dvig, montažo in 
elektrifikacijo. Denar za prvo in drugo je nekako zbran. Potrebno pa je zbrati 
celoten denar za elektrifikacijo. Zato se močno priporočam za vaše darove. Prej, 
ko bomo zbrali potrebna sredstva, prej bodo zvonovi zvonili, ura bila in kazalci 
kazali čas. Hvala že v naprej. 

 Bralci beril: Vipava: - nedelja ob 10.00: Irena Šček 
    Med tednom in v nedeljo ob 7h se lahko prostovoljno javi       
    za branje tisti od bralcev, ki je ta dan pri maši. 

 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Gradišče 
          Slap: hišne številke 13, 33 in 9. 
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e četrto nedeljo zapored nam Janez daje poduk 
o pristni krščanski ljubezni. Njen izvir je v 

Bogu, ker Bog je ljubezen. Zato tudi vsakdo, ki 
ljubi, izhaja iz Boga in Boga pozna. Janez nam v 
nekaj stavkih nariše krogotok ljubezni. Začne se 
pri Bogu, ta jo preko Sina posreduje nam, mi jo 
izkazujemo bližnjim in preko njih Bogu. 
Ljubezen je popolna takrat, ko je ta krogotok 
sklenjen. Vsaka prekinitev ima za posledico zgolj 
karikaturo ljubezni. 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 
Izdaja Župnija Vipava,   

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

Ž


