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KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM

Z

animivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov odgovor,
da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in umorjen. Torej
je z odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel
spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove
sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje
Božjega sina, pa tudi vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo
Jezusovo trpljenje ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu
sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z
njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne 'paše' nam, da
sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s trpljenjem. Zato smo
križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec Jezusovega življenja. V naših
glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno
človekovo življenje povezano s križem. Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok
bi čokolade raje ne delil z drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi
bi pogosto raje počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da
bi se kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem se
vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je
danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo
doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel
enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje najti: Če
bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir.
Po: E. Mozetič

Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil svojim
apostolom, meni papeže Frančišek, Jezus danes
postavlja tudi vsem nam: Kaj pravite, kdo sem?
Nanj naj bi odgovorili ne le teoretično, ampak z
našim življenjem, saj je vera življenje. Kot poudarja
sveti oče: »Gre za to, da razumemo, kdo je Kristus
za nas: ali je on središče našega življenja in cilj
vsakega našega delovanja v Cerkvi in družbi.«
Pastorala v naših skupnostih naj bi sicer bila vedno
odprta mnogim potrebnim, saj je ljubezen pot
popolnosti.
Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti ne smejo odvrniti od stika z Gospodom, zatrjuje
papež Frančišek: »Krščanska ljubezen ni preprosta filantropija, ampak je po eni strani
videti bližnjega z Jezusovimi očmi in po drugi strani videti Jezusa v ubogem.«
Drugačen odnos do ljudi pa lahko zavzamemo le v luči razumevanja besed apostola Pavla,
ki v pismu Galačanom opozarja, kako bi nas že sam krst moral spremeniti. S krstom nas
Jezus pritegne k sebi, zato moramo omogočiti, da nas ta tudi notranje oblikuje. Eno prvih
znamenj Jezusovega duha v nas je torej drugačen odnos do ljudi. Na vse namreč moramo
gledati z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti vse. Kot Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med
seboj bratje. Bog nas v Jezusu tako vse ljubi in rešuje.
Po: M. Debevc

MESIJA, BOŽJI IZVOLJENEC, BOŽJI MAZILJENEC
Peter je odgovóril:
»Božji Maziljenec.« (prim. Lk 9,20)
Mesija je hebrejska beseda za »tistega, ki je maziljen«,
in pomeni isto kot grška beseda »Kristus.« V stari zavezi
so kralje ob izvolitvi mazilili z oljem. Maziljenje je bilo
pridržano za osebe, ki jih je Bog izbral za določeno
službo. Do Jezusovega časa se je izraz Mesija tako že
ustalil kot naslov za prihajajočega kralja.
Zunaj Palestine, med nejudovskimi kristjani, ki niso
nikoli pričakovali takega voditelja, je ime »Kristus«
začelo izgubljati svoj posebni pomen. Vse bolj se je
uporabljalo tako, kot ga uporabljamo danes, kot del
Jezusovega osebnega imena. Podobno so kmalu vernike začeli imenovati »kristjani«
ali Kristusovi učenci. To so tisti, ki ne ostajajo le pri razglabljanju, kdo je Jezus Kristus,
temveč se tudi zgledujejo po nauku in ravnanju svojega Učitelja.
Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo

SVETE MAŠE

 V torek ta teden ni uradnih ur, ker imamo ta dan ravno srečanje letnika. Če je kaj

nujnega, se dogovorimo po telefonu za termin (041/713-879).
NED., 19.6. 12. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Danilo Jež, obletna Gradišče
8.30 Slap: ††† starši in brat Semenič
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 20.6. Adalbert, škof
19.30 † Jožefa Uršič, p.n. iz Loga
19.30 Gradišče: † Stanislav Bizjak, Gradišče
TOR., 21.6. Alojzij Gonzaga, redovnik
19.30 † Stanislav Fon, Ob Beli
19.30 Slap: † Hilda Marušič, Slap
SRE., 22.6. Janez Fisher in Tomaž More
7.00 † Danilo Dorbež, p. n. Semič, Reka
ČET., 23.6. Janez Krstnik, rojstvo
19.30 ††† starše Krapež, Kosovelova
PET., 24.6. Srce Jezusovo, slovesni praznik
19.30 ††† Curk, Na hribu
† Pavla Fabčič iz Canade, zadušna
SOB., 25.6. Marijino brezmadežno srce, obvezni god
19.30 v čast slovenskim mučencem za domovino, Gradišče
NED., 26.6. 13. NEDELJA MED LETOM
7.00 † Pavel Rehar, Trg Pavla Rušta
8.30 Slap: † Jana Trošt, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
V semenišču bodo v tem tednu opravljene naslednje maše:
- Za Fani
- V čast Mariji Tolažnici za zdravje
- V zahvalo, Gradišče
- Za duhovnike in duhovniške poklice, Kociančičeva
- V čast Materi Božji za duhovnike in duhovniške poklice, Milana Bajca

OZNANILA
 Bodite pozorni, ker se spremeni urnik maš. V poletnem času bodo večerne maše ob

19.30.
 Danes popoldne prejmeta krst Emilija Malik ob 13. uri na Gradišču in Vita Lavrenčič
ob 15. uri v Vipavi. Spremljajmo krščenki s svojimi molitvami.
 V ponedeljek po maši (ob 20h) se pripravljalci župnijskega peš romanja v Log
dobimo na refleksiji dogodka.

 Škofijska gimnazija Vipava nas v četrtek, 23. junija ob 18. uri vabi v športno dvorano

na praznovanje ob 30. obletnice delovanja gimnazije.
 Škrat Slapko, v torek na god sv. Alojzija in zavetnika mladih, vabi k sv. maši ob
19. uri, vse mlade in odrasle animatorje, otroke in njihove starše, strežnike in
vse, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri telovski procesiji. Po maši bo čas
za druženje in za sladoled.
 Od srede, 22. do nedelje, 26. junija bo potekalo svetovno srečanje družin.
Srečanje se bo odvijalo pod naslovom: Družinska ljubezen: poklicanost in pot
svetosti. Srečanja bodo po škofijah in v Rimu. Srečanje v Rimu spremljamo lahko
tudi po medijih. Pri nas v koprski škofiji bo srečanje v soboto, 25. junija v Kopru
pri svetem Marku. Srečanje se bo začelo z zbiranjem ob 16h, ob 16.30 molitvena
ura za družine in ob 17h sveta maša, ki jo bo vodil g. škof Jurij Bizjak. Po maši
bo sledilo še družabno srečanje!
 V soboto je v Logu molitveno srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu
srcu. Začetek je ob 9.30 z molitvijo rožnega venca, ob 10.00 je sveta maša, ki jo
bo vodil škof Jurij. K udeležbi ste povabljeni tudi drugi častilci Jezusovega in
Marijinega srca in vsi verniki iz Vipavske doline.
 Bralci beril: Vipava: 20.6. Nadja Rodman Koradin ob 19.30

23.6. Elvira Jež, Cirila Šček ob 19.30
24.6. Jože Kalc, Vida Lavrenčič 0b 19.30
26.6. Urška Nabergoj Makovec, Pavel Makovec ob 7.00;
Barbara Tomažič, Zala Tomažič ob 10.00
Slap: 26.6. Rok Vidrih, Andreja Nagode
 Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Bevkova, Gregorčičeva in Kociančičeva ulica
Slap: hišne številke: 84, 94, 4eM
 Strežniki: Vipava:
PON:
TOR:
SRE:
ČET:
PET:
SOB:
NED:

ob 19.30 Jan Zorn, Nace Rehar
ob 19.30 Izak Rehar, Oskar Tratnik
ob 7.00 Nace Rehar, Urban Jež
ob 19.30 Izak Rehar, Frančišek Krečič
ob 19.30 Blaž Makovec, Anže Tomažič
ob 19.30 Ambrož Tratnik, Nik Poljšak
ob 7.00 Jože Krečič, Frančišek Krečič
ob 10.00 Jan Zorn, Urban Jež, Luka Rodman, Anže Tomažič
Slap: NED: Lara Petrič, Beti Potrata
Izdaja Župnija Vipava,
http:/zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879

