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PRIPRAVITE GOSPODU POT 
 

postol Pavel v drugem berilu govori o Bogu, ki je v srcih vernikov pričel dobro 
delo, in izraža prepričanje, da ga bo tudi dokončal. Seveda je pred tem velik »če«: 

če bo njihova ljubezen bolj in bolj rasla v vsaki razumnosti in spoznanju. Če hočemo 
napredovati in rasti, moramo sodelovati z Božjo milostjo. Vsebina božičnih praznikov, 
na katere nas adventni čas pripravlja, je dejstvo, da se je Bog prvi sklonil k človeku in 
da smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji, veliki obdarovanci. 
Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom skozi skrivnosti njegovega rojstva, skritega 
življenja in javnega delovanja, njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred našimi očmi 
se obnavlja drama odrešenja, da bi ob doživljanju vsega tega rasli in zoreli. Bog je dobro 
delo v nas začel – seme je vrženo v njive naših src. Od nas je odvisno, kakšen sad bo 
obrodilo. Pri svojem obdelovanju srca se imamo kaj kmalu za zrele in izoblikovane ljudi. 
Resnica pa je, da nismo uresničeni niti kot ljudje, še manj pa kot kristjani. Vsak dan, ki 
ga dočakamo, je dar, obenem pa tudi naloga. Je kakor prazen list papirja, ki ga dobijo 
učenci, ko pišejo šolsko nalogo. Nanj moramo s svojimi deli »napisati prosti spis«. Ne 

vemo, koliko časa nam je odmeril Božji Učitelj, ne vemo, 
kdaj bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal ocene, poprava ne 
bo več možna. 
Današnji evangelij pa nam predstavlja Janeza Krstnika, 
Jezusovega predhodnika, ki je nosil spokorno obleko iz 
kamelje dlake, imel pa je tudi srce spokornika. Ko so prišli 
k njemu iz Jeruzalema, da bi ugotovili, kdo je, je povedal: 
»Nisem tisti, za katerega me imate. Nisem Jezus, 
Odrešenik, Mesija … On mora rasti, jaz pa se manjšati.« 

A

Jezusov duh, njegovo mišljenje nas mora iz dneva v dan vedno bolj prežemati, rasti. Jaz 
pa se moram ob tem manjšati: kar spoznavam v sebi slabega, senčnega, praznega, mora 
izginjati, da bo vedno več prostora za to, kar je Božje. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 
Kaj se skriva v ‚notranjosti‘ božiča? 
 
 

Bog postane človek. Stopi dol: k nam, v naš svet. Odpre vrata med nebom in 
zemljo, odpre meje, prinese zemlji nebesa. Pride k nam ljudem, pride k meni. To 
pa ima za moje življenje posledice.  
Če Bog postane človek, potem smem tudi jaz biti človek. Če prinese nebesa na 
zemljo, potem so nebesa tudi v meni. Zato gre pri tem tudi za njegovo povabilo: 
postati in biti človek! Kaj to pomeni? Čutiti se, zaupati hrepenenju, začeti nekaj 
novega kljub strahu, upati kljub vsej brezupnosti, ljubiti, odpraviti se, izpustiti ... 
Seveda se lahko potem kritično vprašamo, ali je tudi vse, kar navzven delamo in 
rečemo v teh tednih, povezano s prej naštetim. Ali ‚zunanje‘ odseva takšno 
‚notranje‘? Ali pa se je nekako razdvojilo, osamosvojilo? Imata Jezušček in 
njegovo veselo sporočilo sploh še kakšno možnost proti ‚božičku‘? Ali enostavno 
delamo isto kot vsi drugi? In to morda počnemo, kljub temu da nas ‚notranjost‘ 
pravzaprav ne zanima kaj dosti? 
A jaz verjamem v božič. Verjamem, da ne glede na to, kaj postavimo ‚zunaj‘, lahko 
v tem vseeno najdemo nekaj ‚notranjosti‘. In tega ne more odvzeti noben božiček, 
nobena, še tako očarljiva praznična okrasitev. Sredi prepolnega nakupovalnega 
centra, obdarovalne mrzlice, v vseh, včasih prav kičastih božičnih pesmih, lahko 
najdemo sledi hrepenenja, ljubezni, upanja. Za božičkom se v štalici skriva ta 
Otrok. In obljuba ljubezni.  
In ne bom izgubila upanja, da ljudje hrepenijo prav po tem, po življenju in 
živahnosti, obljubi in upanju, po biti in postati človek. To je ‚notri‘. 
Kar je notri, je včasih preoblečeno. Morda se je tudi Jezušček samo preoblekel v 
božička.  
 A. Schwarz, Divji božič 
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ruga svečka na adventnem vencu nas opominja, da je 
sicer še nekaj časa, da pripravimo Gospodu pot do 

našega srca, a hkrati se moramo podvizati, če želimo to 
narediti korenito in z namenom, da lahko pri nas tudi ostane. 
Vabi nas, da smo tudi mi, kakor Janez Krstnik, pričevalci v 
današnjem svetu. Kakor pri njem obleka, lahko tudi pri nas 
že zunanji vtis pove veliko. Naj nas ljudje prepoznajo po 
»živi ljubezni«, ki v nas raste in prehaja tudi na druge. 

D
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NED., 5.12. 2. ADVENTNA NEDELJA  
  7.00 ††† Krhne, Glavni trg  
  8.30 Slap: †† Vera in Stane Šajn, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 6.12. Nikolaj (Miklavž), škof, obvezni god 
  18.00 †† Lidija in Karel Rondič, Na hribu  
  18.00 Gradišče: ††Alojz in Marija Ferjančič, Gradišče  
TOR., 7.12. Ambrož, škof in cerkveni učitelj, obvezni god 
  18.00 † Valerij Prelc, obletna, Na hribu  
  18.00 Slap: ††† starši in Boris Bukovec, Slap  
SRE., 8.12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, slovesni praznik 
  7.00 † Marija Batič, po namenu molitvene skupine 
  17.00 Slap: v čast Materi Božji za življenje, Slap 
  18.00 † Marica Božič, tamburaši 
ČET., 9.12. Valerija, mučenka 
  18.00 † Nevenka Šumanovac, obletna, Cesta 18. aprila 5 
PET., 10.12. Loretska Mati Božja 
  18.00 † Florjan (Cveto) Kete, 30. dan 
SOB., 11.12. Damaz I., papež 
  18.00 †† Ivan in Marija Irgl, Beblerjeva  
NED., 12.12 3. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 † Silvester Fabčič, Kosovelova  
  8.30 Slap: † Marija Črnigoj, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše: 
- V čast Materi Božji za zdravje, Kreljeva       - V zahvalo 
- †† Avgust in Marija Rehar, Ivana Ščeka            - Za birmance, starši birmancev 
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 Danes po maši ob 10h je srečanje mladih. Vsi, ki ste končali osnovno šolo, ste prisrčno 

povabljeni, ne glede na letnik šolanja. 
 Danes popoldne je miklavževanje. Najprej si boste ob 17. uri preko spletne strani župnije 

Vipava (https://zupnija-vipava.si) ogledali igrico. Pripravila jo je družina iz Vipave in 
ima naslov Angel varuh, zmagovalec. Po igrici pa ste povabljeni, da pridete v cerkev, 
kjer bo Miklavž pozdravil in simbolično obdaroval otroke. S svojo dobroto vas bo gotovo 
razveselil še doma. K Miklavžu prihajajte vsaka družina zase. Razporedite se in poskrbite 
za medsebojno razdaljo. Prihajali boste skozi glavna vrata in odhajali skozi krstilnico. 
Imejte maske in starejši od 6 let PCT pogoje. PCT bomo preverjali. Predhodna prijava ni 
potrebna. Povabljeni so otroci do devetega leta starosti. 

 V ponedeljek po maši je srečanje svetopisemske skupine. Večernice molimo v cerkvi. 
Prav tako bi večernice molili tudi v torek po maši, pred praznikom Brezmadežne 

 Uradne ure so v torek od 9h do 12h in od 16h do maše. 
 V sredo je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Maše v Vipavi so zjutraj ob 

7h in zvečer ob 18h ter na Slapu ob 17h.  
 Škrat Slapko vabi v sredo otroke in animatorje, da se najprej udeležijo svete maše ob 17. 

uri, po maši pa bodo šli v knjižnico pogledat, kakšna darila je prinesel Miklavž. Lahko si 
bodo tudi kaj izposodili. 

 V soboto od 15h do 16h pa Škrat Slapko vabi v knjižnico na božično delavnico, kjer 
boste izdelovali zvezdice za božična drevesca v cerkvi in v knjižnici. 

 Tudi letos ste povabljeni, da ulice okrasite z jaslicami. Razmišljajte o tem, kakšne jaslice 
boste letos naredili in začnite s pripravami. Ekipi, ki je lani pred cerkev pripeljala 
prikolico mahu se priporočam, da naredi podobno tudi letos. Če je možno, naj to naredijo 
kakšen teden prej, saj bo tako šlo več maha v promet. 

 Skupina, ki bo izdelovala jaslice v vipavski cerkvi, naj se oglasi čim prej po maši v 
zakristiji ali v župnišču kadarkoli, da se nekaj stvari dogovorimo. Gre namreč za prostor, 
kjer naj bi stale jaslice, saj je kapela sv. Barbare ob prostorski omejitvi udeležbe 
dragocena za prisotnost čim več ljudi. Pomenite se in pokličite kdaj se lahko dobimo. 
Podobno bi se lahko dobili tudi s skupino, ki bo delala jaslice na Slapu. 

 Še vedno velja za udeležbo pri maši ukrep PCT pogojev. Zato bodite pozorni, da imate 
dokazila pri sebi. Prijazno jih pokažite skupaj z osebnim dokumentom osebi, ki 
preverja. Tudi če se poznamo, morate imeti s sabo osebni dokument zaradi inšpekcije. 
Če jih boste pozabili, jih boste morali iti iskat. Otroci starejši od 6 let, ki niso bili cepljeni 
ali preboleli, naj imajo s sabo evidenčni list samotestiranja.  

 Člani ŽPS, ŽGS in drugi sodelavci ste dobili vabilo, da se pridružite skupini, ki preverja 
spolnjevanje pogojev. To je pomembna oblika sodelovanja in služenja skupnosti, saj 
najprej pomaga pri zajezitvi epidemije, potem pa »zavaruje« blagajno in denarnico pred 
nepotrebnimi izdatki. 

 Se priporočam za vaše darove, saj mora župnija še plačati račune za električno zvonjenje. 
Ta teden pa so bile položene tudi ploščice v celotnem pritličju župnišča, kar tudi nekaj 
stane. Vesel sem vsakega prispevka, tako tistega, ki ga prinesete v župnišče, kot tistega 
ki ga darujete v nabirki pri maši. Obračam se tudi na obrtnike in podjetnike, ki imajo svoj 
sedež v Vipavi. Prav bo prišlo, če bi tudi oni lahko prispevali kakšno donacijo. Bog lonaj. 

 Bralci beril: Vipava:  6.12. Nadja Rodman Koradin ob 18.00 
   8.12. Martina Naglost, Jože Kalc ob 7.00; 
            Vida Lavrenčič, Aleš Praček ob 18.00 
 12.12. Polona Puc, Klemen Kete ob 7.00; 
             Elza in Vladimir Anžel ob 10.00 

  Slap: Matej Petrič 
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Gradišče.;  Slap: hišne številke 4e, 6a, 67a 
 Čiščenje veroučnih in skupnih prostorov: Vipava: družina Tomažič, Na hribu 33;  

                     Slap: iz hišne številke Slap 80 
  

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


