Kaj je resnična ljubezen, ki jo od nas želi Jezus?
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LJUBITE SE MED SEBOJ

V

tem velikonočnem času Božja beseda nadaljuje z nakazovanjem stilov življenja,
skladnih s tem, da smo skupnost Vstalega. Med njimi današnji evangelij
predstavlja to, kar je Jezus izročil: zapoved ljubezni.
Preseneča najprej okvir, v katerega Jezus postavi svojo novo zapoved: pri zadnji
večerji, potem, ko Juda odide. On se je namreč že odločil, da ne bo ljubil, ampak bo
raje izsiljeval, izdajal in prodajal za denar. Verjetno sta za vsakogar od nas samo ti dve
izbiri – ali želim zares ljubiti, čeprav z mnogimi padci, tudi zatajitvami (kot Peter), ali
pa grem na Judovo pot …
Kaj pomeni živeti zapoved ljubezni?
To najprej pomeni ostati v Jezusovi ljubezni. Prebivati v toku Božje ljubezni in se tam
ustaliti je pogoj, da ne bo naša ljubezen med potjo izgubila svoje gorečnosti in drznosti.
Tudi mi, kakor Jezus, in v njem moramo s hvaležnostjo sprejeti ljubezen, ki prihaja od
Očeta in ostati v tej ljubezni ter gledati na to, da se ne ločimo od nje s svojo sebičnostjo
in z grehom. To je zelo naporen program, a ni nemogoč.
Predvsem pa je potrebno imeti v zavesti, da Kristusova ljubezen ni neko površno čustvo, ne,
ampak temeljna drža srca, ki se kaže v takšnem življenju, kot ga on hoče. Jezus namreč zatrjuje:
»Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v
njegovi ljubezni.« Ljubezen se udejanja v vsakodnevnem življenju
po držah in dejanjih, če ne, je le nekaj varljivega. So le besede,
besede, besede… To ni ljubezen, ljubezen je konkretna. Jezus od
nas zahteva, da spolnjujemo njegove zapovedi, ki so povzete v
misli: »Da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.«
Po: E. Mozetič

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35)
Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo marsikaj, da bi
iznašli kašno drugo osebno izkaznico.
So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo okoli z rožnim
vencem v rokah, pa taki, ki se za nekaj časa umaknejo v
kakšen samostan ali živijo kot puščavniki, in taki, ki
organizirajo slovesne procesije, slavljenja …
Vendar osebna izkaznica kristjanov ostaja vedno le:
medsebojna ljubezen. V njej je bistvo.
Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih oblačilih, pa križi okoli vratu, križ na suknjiču, zlati
križi na prsih, črna oblačila z rdečo ali vijolično obrobo, prstani …
Vendar pa mora resnični razpoznavni znak kristjanov ostati vedno le medsebojna ljubezen.
»Kaj pa maše, zakramenti, molitve, rožni venci …?«
Ti so vir, iz katerega je treba črpati to ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka, temveč
Kristusova ljubezen do nas: popolna ljubezen vse do žrtvovanja samega sebe.
»Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, prstani, križi na verižicah …?«
Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. Slednje, nikoli ne pozabi, se skriva v dejavni
medsebojni ljubezni!
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Kaj je ljubezen?
Ljubezen je svoboden dar nekoga, ki ima odprto srce. Je lepa odgovornost, ki traja celo
življenje. Je vsakdanji trud tistega, ki zna uresničiti velike sanje … Ljubezen se hrani z
zaupanjem, spoštovanjem in odpuščanjem. Ljubezen se ne uresniči, ker o njej govorimo,
ampak ko jo živimo … Je življenjska odločitev, ki jo je treba udejanjiti. Tudi odgovor na
vprašanje, kako rasti v ljubezni, nam da Gospod. Jezus nam daje samega sebe… In kadar se
ljubiti zdi težko, kadar je težko reči 'ne' tistemu, kar je napačno, poglejmo Jezusov križ,
objemimo ga in ne izpustimo njegove roke, ki nas vodi visoko in nas dviguje, kadar pademo.
E. Mozetič

N

ekateri ljubezen zamujajo zaradi golega duhovnega iskanja. Na svoj duhovni
napredek so tako osredotočeni, da pozabijo na ljubezen. Vse duhovne metode so
– kot se je izrazil sv. Pavel – brneč bron in zveneče cimbale, če jih ne napolnjuje
ljubezen ali če ni ljubezen tista, ki jih vodi. Bistveno je, da se s pomočjo duhovnosti
odprem za ljubezen do Boga, to pa me usposobi za ljubezen do bližnjega. Moje
življenje je dragoceno le takrat, kadar iz moje bližine teče ljubezen do ljudi. Le
ljubezen me ohranja pri življenju in mi omogoča, da se razcvetim.
Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja

SVETE MAŠE
NED., 15.5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 †† Alojzija in Marija Naglost, Gradišče
8.30 Slap: †† Ivanka Potrata in Zora Devetak Trošt, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 16.5. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec, obvezni god
19.00 † Slavko Prelc, Milana Bajca
19.00 Gradišče: ††† Leban, Malik in Krševan, Gradišče
TOR., 17.5. Jošt, puščavnik
19.00 † Irenka Plešnar, Vojkova
19.00 Slap: † Jožef Vran, p. n. sestra Zinka z družino
SRE., 18.5. Janez I., papež, mučenec
18.00 Gradišče: † Franc Andlovic, Gradišče, prijatelji
19.00 † Laura Kostanjevic, Zemono
ČET., 19.5. Krispin, redovnik
19.00 ††† Vidmar in Krapež, Log
PET., 20.5. Bernardin Sienski, duhovnik
19.00 † Dušan Lavrenčič, obletna
† Elda in ††† Beltram, Glavni trg, Bevkova
SOB., 21.5. Timotej, diakon, mučenec
19.00 † Franc Ferjančič, Zemono
NED., 22.5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA
7.00 †† Jožef in Rozalija Petrič, Gradišče
10.00 Slap: za prvoobhajance in njihove družine
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
- †† Filip in Rozalija Česen, Kociančičeva
- Za zdravje, Bevkova
- V čast Svetemu Duhu za milost vere, Milana Bajca
- V čast Svetemu Duhu za spreobrnjenje
- V čast Svetemu Duhu za razsvetljenje, Zemono

OZNANILA
 Danes prejmeta zakrament sv. krsta Bine Kete, na Slapu ob 11.30, in Lovro Golob v

Vipavi ob 13.30. Vključimo krščenca in njuni družini v svoje molitve.
 Danes ob 14.30 je šmarnična pobožnost pri kapelici na Zemonu. Prisrčno lepo ste

vabljeni k tej pobožnosti, ki bo tokrat na prostem, sredi narave, ob kapelici Svete Družine
na Zemonu. To je še toliko bolj primerno, ker je danes svetovni dan dužine.
 Uradne ure so ta teden po rednem urniku, v torek od 9h do 12h in od 16h do 18h.
 V sredo je na Slapu v času njihovega rednega verouka spoved prvoobhajancev.

 V sredo ob 18h je na Gradišču sveta maša, pri kateri se bodo člani Evropskega reda


















vitezov vina poklonili spominu njihovega člana Franca Andlovica in drugih pokojnih
članov reda.
V sredo, 18. maja 2022, ob 19.45, po večerni sv. maši in šmarnicah ste vabljeni na krajši
koncert KOMORNEGA ZBORA IPAVSKA z zborovodkinjo Damjano Vončina.
Konec meseca se bodo udeležili tekmovanja na Nizozemskem. Ker imajo na svojem
programu precej čudovitih sakralnih skladb, bi jih pred gostovanjem na tujem radi
predstavili tudi domačim poslušalcem. Lepo vabljeni.
V petek ob 20. uri ste vabljeni v Log, kjer bo potekal osmi mednarodni festival moškega
petja. Sodelujejo moški zbor Srečko Kosovel in Zbor slovenske filharmonije – moška
zasedba. Več informacij najdete na plakatih, ki bodo razobešeni po Vipavi.
Prihodnjo nedeljo bo ob 17. uri v cerkvi v Logu spominski koncert ob 50-letnici smrti
Ivana Ščeka, skladatelja in glasbenika iz Vipave. Koncert bo izvedel mešani zbor Psallite
pod vodstvom Matjaža Ščeka. Prisluhnili bomo nekaterim najlepšim cerkvenim
skladbam Ivana Ščeka.
Založba Družina ponuja ob 70-letnici izhajanja en mesec brezplačnega prejemanja
Družine za tiste, ki bi to želeli. Kdor bi rad prejemal en mesec Družino zastonj, izpolni
obrazec, ki je zadaj v cerkvi na mizi za tisk in ga pošlje na Družino ali pa prinese v
župnišče, lahko tudi kar v nabiralnik.
Prihodnjo nedeljo je na Slapu praznik prvega svetega obhajila. Maša je to nedeljo ob 10. uri.
Šmarnice v Vipavi so vsak večer ob koncu maše, na Slapu pa vsak dan ob 19. uri, v torek
so takoj po sv. maši. Prihodnjo nedeljo ne bo šmarnic. Na Slapu bodo v soboto šmarnice
v naravi, če bo vreme dopuščalo. Naj bodo letošnje šmarnice v pomoč in spodbudo pri
zaupanju v Marijino priprošnjo za našo župnijo.
Bralci beril: Vipava: 16.5. Irena Šček ob 19.00
22.5. Lejla Irgl, Danilo Guštin ob 7.00;
Elza in Vladimir Anžel ob 10.00
Slap: Andrej Malik, Julija Batagelj
Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica
Slap: hišne številke: 2 in 54
Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: družina Kete, Na Produ 9a;
Slap: hišna št. 54b
Strežniki: Vipava:
PON: ob 19.00 Jan Zorn, Nace Rehar
TOR: ob 19.00 Nace Rehar, Oskar Tratnik
SRE: ob 19.00 Izak Rehar, Blaž Makovec
ČET: ob 19.00 Nik Poljšak, Frančišek Krečič
PET: ob 19.00 Blaž Makovec, Jože Krečič
SOB: ob 19.00 Nik Poljšak, Anže Tomažič
NED: ob 7.00 Jože Krečič, Frančišek Krečič
ob 10.00 Anže Tomažič, Ambrož Tratnik
Slap: Jure in Katarina Petrič, Tijan Bukovič
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