OZNANILA ŽUPNIJE VIPAVA
Vipava, Slap, Gradišče, Log

ustvarjenega po Božji podobi, a zaradi greha, usodno ranjenega, je beseda večno zanesljivega
Preroka: »Gospodov duh je nad menoj … Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da
naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim
leto Božjega usmiljenja.«
Te besede so prepričljive predvsem zato, ker ne visijo v zraku, ampak na križu, oltarju
ljubezni do konca, drevesu življenja in večnega upanja.
Po: S. Čuk, Misli srca

SVETE MAŠE
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red kar nekaj leti je p. Miha Žužek ob odlomku Nehemijeve knjige, ki smo ga slišali kot
prvo berilo, pogumno dejal: »Tudi mi živimo v težkih časih. Smo sicer še na svoji zemlji
in v svoji deželi, toda duhovno izgnanstvo je vedno ostrejše. Podira se svet vrednot. Še pred
nekaj desetletji se je vsaj na splošno vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj se mora in kaj se ne sme.
Danes si komaj kdo še upa povedati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe. (V teh časih se to kaže
tudi v boju zoper corona virus. S. Č.) Vsekakor pa je odgovor na to, kaj je prav in kaj narobe,
odvisen od tega, kam hočemo priti. Kar nas vodi k cilju, je prav. Cilj daje smisel življenju.
Cilj in smisel – to je vrhovna vrednota, ob kateri se merijo vse druge.«
Stari katekizem z vprašanji in odgovori je mnogim rodovom Slovencev v dobi pred
»ideološko sužnostjo« posredoval versko znanje. V njem takoj na začetku naletimo na
vprašanje »Čemu smo na svetu?«, ki mu sledi
odgovor: »Na svetu smo zato, da bi živeli po
Božji volji in se zveličali.« Preroki vabljivega,
toda varljivega humanizma, so že pred veki
začeli oznanjati, v našem času pa že na vse grlo
razglašajo: »Na svetu smo zato, da sami sebe
uresničimo in se otresemo vsakega
gospodovanja nad seboj. Le tako bomo ustvarili
raj na zelji. Ne potrebujemo nobenega Boga, ki
je človekov tekmec in duši njegovo svobodo!«
Ti samozvani preroki so bili že večkrat
postavljeni na laž, a žal jim kljub temu še vedno
mnogi verjamejo.
Veliko bolj po meri resničnega človeka,

3. NEDELJA MED LETOM – nedelja Svetega Pisma
7.00 † Ivan Šček, obletna, Milana Bajca
8.30 Slap: † Franc Štekar, obletna, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 24.1. Frančišek Saleški, cerkveni učitelj, obvezni god
18.00 † Ivan Žgur, Bevkova
18.00 Gradišče: † Jožef Furlan, Gradišče
TOR., 25.1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik
18.00 †† Julijana in Jožef Škerjanc, Na Produ
18.00 Slap: † Rajko Rondič, obletna, Slap – nečakinje
SRE., 26.1. Timotej in Tit, škofa, obvezni god
7.00 † Robert Krapež, Zemono
ČET., 27.1. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
18.00 † Anton Kariž, Kosovelova
PET., 28.1. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj, obvezni god
18.00 † Nikolaj Lavrenčič, Vojkova
SOB., 29.1. Valerij, škof
18.00 † Milan Kunavar, Na hribu
Slap: † Veronika Žorž, po namenu Karitas Slap
NED., 30.1 4. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Pavla Krapež, obletna, Gregorčičeva
8.30 Slap: † Vera Jež, obletna, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bosta v tem tednu opravljeni maši po naslednjih namenih:
 V dober namen, Zemono
 Za žive in pokojne Furlan, po namenu iz Ajdovščine

OZNANILA
 Danes obhajamo nedeljo Svetega Pisma. Predavanje, ki je bilo napovedano za 15. uro v

škofijski gimnaziji je zaradi izjemno velikega števila okužb odpovedano. Lahko pa na
spletu kliknete na povezavo, kjer se boste seznanili z različnimi pobudami ob tej nedelji:
NEDELJA BOŽJE BESEDE 2022 – Biblično gibanje (biblicnogibanje.si)

 Uradne ure so ta teden po rednem urniku: v torek dopoldne od 9h do 12h in od 16h do
















maše.
V torek je sklep molitvene osmine za edinost kristjanov. Molitev za edinost naj ostane
vedno prisotna v naših srcih.
Verouk je zaradi epidemioloških razmer za vse skupine do nadaljnjega na daljavo.
Kateheti vas bodo sproti obveščali o načinu in vam pošiljali potrebno gradivo.
V Vipavi vas je veliko vključenih v molitev Živega rožnega venca. Malo nazaj se je
ugotovilo, da imajo v odboru za koordinacijo molitve pomanjkljive podatke, zato mnogi
ne prejemate informacij in gradiv. Molivke in molivci iz Vipave smo naprošeni, da
potrdimo članstvo Živega rožnega venca, kdor je že vključen v to molitveno navezo,
oziroma da postanete na novo članice in člani te molitvene pobude za nove duhovne
poklice, stanovitnost duhovnikov, edinost in druge potrebe Cerkve. Člani molitvene
pobude Živega rožnega venca, se zavežejo, da bodo vsak dan zmolili eno desetko
rožnega venca po razporedu, ki ga dobi od koordinatorja. Stari člani imate razpored, ki
velja že od prej, novi člani pa boste dobili seznam, katere dneve molite katero desetko.
V cerkvi je na razpolago tiskan material za prijavo oziroma potrditev nadaljevanja
molitve. Lahko pa se prijavimo - potrdimo članstvo tudi na e-naslove:
zivi.rozni.venec@ofm.si ali krizostom.komar@rkc.si
Razstava Svetih Pisem bo še do svečnice. Vabljeni ste, da so jo
ogledate in tudi prelistate. Seveda, poskrbite, da bodo roke
razkužene. Ob vsakem Svetem Pismu je tudi razlaga. Zlasti je morda
zanimivo pogledati študijo ob izdaji faksimil Dalmatinovega prevoda
Svetega Pisma in katalog razstave Biblije na slovenskem iz leta 1997.
Ob namestitvi vrat v župnišču ostaja dvoje vrat s podboji, ki so služile
za začasno zapiranje prostorov, sedaj pa ne pridejo več v poštev. Ena
so praktično nova, v uporabi so bile dobro leto, pa tudi druga so lepo ohranjena. Obojna
vrata so leva, širine 80 cm. Škoda bi jih bilo peljati na odpad. Če bi komu prišla prav, jih
lahko odpelje.
Popoldan na Slapu zaradi epidemije ta teden ne organizira aktivnosti.
Na oglasni deski pod zvonikom na Slapu je nov spored za branje Božje besede in za
čiščenje. Vabljeni ste tudi novi sodelavci.
Zakon po novem omogoča, da se do 1% dohodnine, ki jo sicer plačate državi, lahko
nameni tudi za potrebe župnije. To lahko naredite preko spletne strani, ali v pisni obliki.
Formular najdete na mizi za tisk, ga izpolnite in pošljete na davčni urad. (Gregorčičeva
28, Ajdovščina). Pri izpolnjevanju zahteve morate pravilno vpisati upravičenca, to je
Župnija Vipava, in davčno številko, ki je 14189917.
Bralci beril: Vipava: 24.1. Marija Puc ob 18.00
30.1. Lejla Irgl, Danilo Guštin ob 7.00;
Jože Kalc, Vida Lavrenčič ob 18.00
Slap: 30.1. Matej Petrič
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Na Produ, Zemono, Log.;
Slap: hišne številke 75K, 93, 84T

 Čiščenje veroučnih prostorov zaradi verouka na daljavo ni potrebno.

Evangelist Luka – drugačen pristop, kot je bilo običajno
Luka je edini evangelist, ki govori o samem sebi. V svojem predgovoru nastopa kot pisec
zgodovine, ki se skrbno ukvarja z vsemi izročili in bi rad od začetka pa naprej vse natanko
popisal. Predgovor je podoben predgovorom helenističnih pisateljev. Luka ima močno
ambicijo, da bi napisal uspešnico. Njegova knjiga naj pride na knjižni trg. Zato jo posveča
neki vzvišeni in premožni osebnosti, »zelo spoštovanemu Teófilu«. Ta naj kot založnik skrbi
za objavo in razširitev.
Svoje knjige o Jezusu Luka ne imenuje »evangelij«, temveč »pripoved«. Pripovedovati hoče
Jezusovo zgodovino; vendar ne le posameznih dejstev, temveč vedno kot že razloženo
zgodovino. Dejstva imajo za nas določen pomen šele, ko so razložena. Luka je razložil
Jezusovo zgodovino kot zgodovino odrešenja in ozdravljenja človeka. V Jezusovi zgodovini
se Bog razodeva kot rešujoči Bog. Kar se je zgodilo takrat, je naš svet odločilno spremenilo.
Če se mi spoprimemo z Jezusovo zgodovino, bo ta spremenila tudi nas.
Luka hoče kot pisatelj nuditi svoj lastni prispevek, da bi Jezusa človeka naredil
razumljivejšega: »Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se dopolnili med
nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil
tudi jaz, ko sem od začetka vse natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teófil, to po vrsti popisati,
da spoznaš zanesljivost naukov, v katerih si bil poučen« (Lk 1,1–4). Luka očitno ni zadovoljen
s poskusi svojih predhodnikov. Pogreša začetek njihovih pripovedi in učinek v zgodovini.
Pogreša pa tudi dobro zgradbo, ki postavlja vse na pravo mesto, in stil, ki se ozira na
čustvovanje bralca. Po eni strani se uvršča med tiste, ki so pisali pred njim. Toda po drugi
strani se od njih odmika. To nam govori o samozavesti krščanskega avtorja, ki ustvarja svoje
samostojno literarno delo. S svojim tankočutnim pripovedovanjem Jezusovih dejanj pridobi
bralca. Njegova knjiga je kakor reklamna brošura za Jezusa in njegovo sporočilo. Pri tem se
ne omejuje na Jezusovo življenje, temveč vključuje tudi učinek Jezusovega delovanja v
zgodovini Cerkve.
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka

D

obri Bog,
Danes, ko obhajamo nedeljo Božje besede, bi se ti radi zahvalili za vse, ki so jo
zapisali v knjigo vseh knjig, pa tudi za vse, ki jo še danes širijo med nas.
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej, v naša življenja prinaša upanje in zaupanje.
Naj bomo tudi mi dejavni pričevalci te Besede v našem vsakdanu. Naj jo vsakdo, ki se
srečuje z nami, v naših dejanjih in načinu življenja prepozna.
Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, ki se skriva v Svetem pismu. V družinah pa ob
svoji živi Besedi zberi člane, kakor so se v tvojih časih zbirali pismouki v shodnici.
Naj bo Sveto pismo knjiga, iz katere bomo sleherni dan črpali moč in vzpodbude, da
postajamo vse bolj tvoji. Amen.
AK
Izdaja Župnija Vipava, http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

