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Kristusa kot mladike na trto, vzidani smo bili kot živi kamni v duhovno stavbo,
ki se imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba žlahtna, če je gradbeni material
slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je pomembna vsaka opeka, vsak kamen.
Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za Božjo stavbo –
kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi.
Po: S. Čuk, Misli srca
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OBNOVI KRSTNO MILOST

Z

a vse, kar v življenju prejmemo, velja: kolikor več truda nas stane, toliko bolj znamo
to ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo prejeli milost Božjega otroštva, se premalo
zavedamo in ga ne znamo ceniti. Večina od nas je ta zakrament namreč prejela v prvih
mesecih, tednih ali celo prvih dneh svojega življenja. Dar nam je bil položen praktično
v zibelko. Brez naših zaslug nas je povezal z Bogom in drugimi krščenimi ljudmi z
vezmi, ki so tesnejše kot krvne vezi družinskih članov. Ko odrastemo ter kot ljudje in
kot kristjani dozorimo, moramo ta dar zavestno bogatiti s tem, da sprejmemo nase tiste
obveznosti, ki so jih ob krstu namesto nas sprejeli starši in botri.
V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje pripadnosti Kristusu niso mogli
pričakovati drugega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat je bilo treba biti
kristjan, Kristusov učenec, z dušo in s telesom, ves in brez pridržka. Na krst so
se pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala katehumenat in je trajala
po dve leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za
poštenega, zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta je potekala
ves postni čas in se je zaključila s krstom na velikonočno
vigilijo. Krst je ponavadi podeljeval škof, in sicer s
potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk apostola
Pavla: »Kakor ste bili s Kristusom pokopani v smrt, tako
ste z njim vstali k novemu življenju.« Novokrščenci so
si prizadevali živeti, »kot se s podobi za poklic, h
kateremu so bili poklicani«.
Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo
svojega krsta. S tem zakramentom smo bili vcepljeni v

V vseh verstvih in v vseh kulturah ima voda moč očiščevanja in prenavljanja. Krstna voda
nas očiščuje napak preteklosti in nas prenavlja, da bi mogli živeti kot novi ljudje.
To lažje razume odrasel človek, ki je oblit z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi bil očiščen
otrok, ki še ni grešil? Tradicionalni nauk Cerkve je, da je otrok očiščen izvirnega greha.
Danes bi bilo mogoče to pojasniti na bolj sodoben način: otrok je izvzet iz okolja, v katero
ga je postavila usoda. Vse, kar obremenjuje otroka, začenši z dednimi dejavniki, pa vse do
duhovnega ozračja v družini, ki je pogojeno z izkušnjami iz otroštva staršev in starih
staršev, je »izmito« s krstom.
Seveda se to ne zgodi kot po neki čarovniji: ne moremo govoriti, da se vsi duševni zapleti
preprosto razpletejo s krstnim oblivanjem. Prav tako pa si ne moremo predstavljati, da je
voda, ki je oblila glavo otroka, zagotovilo, da se v njem ne bo ponavljala usoda njegovih
staršev in starih staršev. Vsekakor pa mu to daje možnost, da začne novo življenje.
V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni obremenjen s preteklostjo, temveč je odprt za
novost, ki jo hoče Bog uresničiti po njem. Ne bodo ga zaznamovale temne sence družinske
preteklosti, Božji angel ga bo, kljub bremenom družinske dediščine, vodil v svobodo in
življenje. Na mestu je tudi misel, da voda odplakne vse motnje, ki jih povzročamo otroku
s svojimi dvomi in skrbmi.
Krstna voda hoče očistiti človeka vsega, kar bi moglo zamegliti neponovljivo Božjo
podobo, ki se razodeva v njem.
Po: A. Grün, Krst, slavje življenja

SVETE MAŠE
NED., 9.1.

NELJA JEZUSOVEGA KRSTA
7.00 † Ivanka in Dejan Koren, Bevkova
8.30 Slap: † Metod Potrata, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
PON., 10.1. Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj
18.00 V čast M. Božji za zdravje v zahvalo dobrotnikom, Laurinova
18.00 Gradišče: † Vida in Franc Petrič, Lože
TOR., 11.1. Pavlin Oglejski, škof, obvezni god
18.00 V čast Materi Božji po namenu, Gradišče
18.00 Slap: † Aleš Malik, obletna, Slap
SRE., 12.1. Tatjana (Tanja), mučenka
18.00 † Jože Koren, Kosovelova
ČET., 13.1. Hilarij, škof in cerkveni učitelj
18.00 ††† Friderik, Marija in Jurij Furlan, Vinarska
PET., 14.1. Odon (Oton), prior v Jurkloštru
18.00 V čast Materi Božji po namenu, Gradišče
SOB., 15.1. Absalom, koprski škof
18.00 ††† starše Raspor, Zemono
† Marjetka Tratnik, Molitvena skupina
NED., 16.1 2. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Anton Božič, Vojkova
8.30 Slap: † Vera Jež, obletna, Slap
10.00 Za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
 V čast Materi Božji za zdravje, Kosovelova
 V čast Svetemu Duhu, Kosovelova
 V čast Svetemu Duhu, Kosovelova
 V čast Svetemu Duhu po namenu, Tabor

OZNANILA
 Danes po drugi maši prejme zakrament sv. krsta Kataleya Mlekuž. Vključimo krščenko

in njeno družino v svoje molitve.
 Jutri ob 15h je pogreb Lucije Lavrenčič z Vojkove ulice.
 Verouk ta teden poteka po rednem urniku. Zaradi širjenja virusa je še toliko bolj

potrebno, da se držimo ukrepov (razdalja, maska, razkuževanje) redno opravljamo
testiranje in imamo s sabo potrdila, oziroma dokazila o spolnjevanju PCT pogojev.
 Razmetano podstrešje vabi k soustvarjanju knjižice o Miklavžu. Če imate o sv. Miklavžu
kakšno pesem ali molitev, pa tudi anekdoto, zgodbo ali dogodivščino, pač karkoli je
povezano z Miklavžem in njegovimi obiski, sporočite to pripravljalcem: Petri na tel.
041/366-589, Mariji na tel. 031/719-977 ali Alini na tel. 041/986-237.

 V sredo, 12.1. od 17. do 18.30 nadaljujemo delovno in čistilno akcijo v prostorih

stare šole na Slapu. Le tako bodo prostori primerni za delovanje knjižnice in delavnic.
Pri tej akciji potrebujemo pomoč animatorjev, otrok, staršev in ostalih odraslih oseb.
Lepo vabljeni in hvala vsem za sodelovanje.
 V zadnjem mesecu se je kar dvakrat oglasil prof. Kralj, upokojeni župnik na Slapu in se
takole zahvalil za vse pozornosti in darove ob Miklavžu in božiču. Obe njegovi pismi
objavljamo v celoti.
Spoštovana in draga Ljubica!
Kako naj pozabim na velikodušen Miklavžev dar in tvoje pozornosti, da vsako leto
spodbujaš ljudi dobre volje k dobroti srca. Rad bi se osebno vsakemu zahvalil, prosim pa
tebe, da to storiš v mojem imenu in vseh oskrbovancev v šempeterskem domu. En velik:"
Bog lonej!", torej in vas ohrani zdrave in velikodušne. Vesel in blagoslovljen Božič ter
božje varstvo v letu, ki prihaja z lepimi pozdravi Franc Kralj vaš nekdanji župnik.
Spoštovana gospa Ljubica in vsi slapenski otroci!
Še vedno v zarji božičnega praznika se iskreno zahvaljujem za voščila in dobre želje.
Vesel sem, da ohranjate spoštljiv odnos in hvaležen spomin na za kristjane edinstven
dogodek: rojstvo odrešenika. Z najboljšimi željami in božjim žegnom v novo leto 2022
pozdravlja Franc Kralj nekdanji župnik
 Bralci beril: Vipava: 10.1. Majda Marc ob 18.00

16.1. Hilarija in Peter Kete ob 7.00;
Mirjam Klemše, Lucija Nabergoj ob 18.00
Slap: 16.1. Alenka Močnik
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Na Produ, Zemono, Log.; Slap: hišni številki 23 in 52
 Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: družina Vidic, Gradiška cesta 9
Slap: hišna številka 84a

J

ezus nam v današnjem evangeliju kaže, kaj bi se lahko v molitvi zgodilo tudi za nas.
Pri krstu namreč Jezus moli in nad njim se odpre nebo (Lk 3,21). To je lepa podoba
za delovanje molitve. Ko molimo, se nad nami odpre nebo. V molitvi se spusti na nas
Sveti Duh. In v molitvi izkušamo, da smo s strani Boga brezpogojno ljubljeni. V
molitvi spoznavamo, kdo pravzaprav smo. Molitev je nekakšno zaklonišče, v katero
se smemo umakniti, da bi bili obvarovani pred hrupom sveta in pričakovanji ljudi. Nad
nas se spušča Sveti Duh, da nam znova pove, da smo ljubljeni ter da se ob njem in
zaupanju nimamo česa bati.
(Anselm Grün, Jezus – podoba človeka)

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

