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JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE

E

Po: E. Mozetič



NED., 20.11. NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
7.00 † Marica Božič, Vojkova
8.30 †† Ciril in Ivanka Nusdorfer, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane
PON., 21.11. Darovanje Device Marije, obvezni god
18.00 ††† Kalc in Bajc, Na Produ
18.00 Gradišče: † Ivana Petrič, obletna, Gradišče
TOR., 22.11. Cecilija, devica in mučenka, zavetnica cerkvene glasbe
18.00 za zdravje in Božji blagoslov vseh cerkvenih pevcev
18.00 Slap: † Irena Laznik in ††† Potrata in Vidrih, Slap
SRE., 23.11. Klemen I. papež, mučenec
v zahvalo za Božje varstvo v prometni nesreči, Milana
7.00
Bajca
v čast Materi Božji za zdravje, Milana Bajca
ČET., 24.11. Andrej in vietnamski mučenci, obvezni god
18.00 ††† Krašna in Mohorčič, Na Produ
PET., 25.11. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka
18.00 v čast Svetemu Duhu v zahvalo in priprošnjo, Gradišče
SOB., 26.11. Leonard Portomavriški, redovnik, misijonar
18.00 † Anka Pregelj, obletna, Pod gradom
† Frančiška Vidrih, Laurinova

Vipava, Slap, Gradišče, Log

vangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo in gledalo' (Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, nihče se
ni približal. Ljudstvo od daleč gleda, kaj se dogaja. Isto ljudstvo se je zaradi lastnih
potreb gnetlo okoli Jezusa, zdaj pa je do njega na razdalji. Zaradi različnih okoliščin
življenja ali zaradi naših neuresničenih pričakovanj imamo tudi mi skušnjavo, da
zavzamemo razdaljo do Jezusovega kraljevanja, da ne sprejmemo čisto do konca
pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki nadležno vznemirja naš jaz
Zatem je druga skupina, v kateri so različne osebnosti: poglavarji ljudstva, vojaki in
hudodelec. Vsi ti se Jezusu posmehujejo. Na enak način ga izzivajo: 'Reši samega sebe!' Ta
skušnjava je hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj skušajo Jezusa, kakor ga je skušal na
začetku hudič, da bi se odpovedal kraljevanju na Božji način in bi to počel z logiko tega
sveta: 'Stopi s križa in porazi sovražnike!' Če je Bog, naj pokaže moč in superiornost! Ta
skušnjava je direkten napad na ljubezen: 'Reši sebe'; torej ne druge, temveč sebe. Prevlada
torej jaz z vso svojo močjo, s svojo slavo, s svojim uspehom. Ta skušnjava, prva in zadnja
v evangeliju, je najhujša. A Jezus ne govori in ne odreagira, ne brani se, ne skuša prepričati,
ne zagovarja svojega kraljevanja. Še naprej ljubi, odpušča, preizkušnjo živi po Očetovi
volji, z gotovostjo, da bo ljubezen obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo
dostojanstvo, smo poklicani bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na
Križanega, da mu postanemo vedno bolj zvesti.
V evangeliju pa se pojavi še ena osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je hudodelec, ki ga
prosi, da se ga spomni v svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v njegovo kraljestvo. Ni se
zaprl vase, temveč se je s svojo prtljago, s svojimi grehi, s svojim gorjem, obrnil na Jezusa.
Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, spomni. Pripravljen je popolnoma in za vedno
izbrisati greh, saj si njegov spomin ne zapomni storjenega zla in mu niso vedno pred očmi
prizadejane mu žalitve, kot velja za naš spomin. Bog nima spomina za greh, temveč za nas.

SVETE MAŠE

NED., 27.11. 1. ADVENTNA NEDELJA – nedelja Karitas
7.00 ††† Žgavec in Premrl, Gradišče
8.30 v zahvalo za zdravje, Slap
10.00 za vse žive in pokojne župljane









OZNANILA



Teden pred nami je teden Karitas. V tem tednu bomo v okviru župnijske Karitas od
ponedeljka, 21. 11. do sobote, 26. 11. zbirali trajno pakirana živila in higienske
pripomočke za ljudi v stiski v vipavskih trgovinah: Merkator, Fama in Brumat. Prav
tako lahko svoj dar prinesete v soboto, 26. 11. v župnišču v Vipavi, med 9. in 11.
uro.
V torek, 22. 11., na praznik sv. Cecilije ste k maši v Vipavi povabljeni vsi pevski
zbori, ki delujete v župniji, tudi zbora z Gradišča in s Slapa. Z go. Zvonko se
dogovorite za oblikovanje petja pri maši. Po maši ste vsi povabljeni v župnijsko
dvorano k pogostitvi.
Verouk za četrti razred je ta teden izjemoma v četrtek ob enaki uri (16.30). Vse
ostale skupine imajo verouk po rednem urniku. Po običajnem razporedu so tudi vsa
ostala srečanja posameznih skupin.
Uradne ure so po rednem urniku in sicer v torek od 9h do 12h in od 16h do maše.















V petek, 25. 11., popoldne od 16h do 18h in v soboto, 26. 11., dopoldne od 9h do
11h bo v prostorih Razmetanega podstrešja v stari šoli izdelovanje adventnih
venčkov. S seboj prinesite stare obode in nastavke za sveče, če jih imate, ter sveče in
okraske po svoji izbiri. Za zelenje in druge pripomočke bo poskrbljeno.
V soboto, 26. 11. boste od 9h do 11h izdelovali adventne venčke tudi na Slapu v
prostorih knjižnice v stari šoli. S seboj prinesite zelenje, za vse ostalo bo poskrbljeno.
Blagoslov adventnih venčkov, ki jih boste izdelali, pa tudi tistih, ki jih boste kupili
ali izdelali doma, bo v soboto, 26. 11. pri večerni maši in v nedeljo pri vseh mašah.
Na Slapu bo možno po nedeljski maši venčke tudi kupiti in sicer bo dar za venčke s
svečkami 10€, za venčke brez svečk pa 5€. Zbrana sredstva bomo namenili za
Karitas na Slapu in Popoldan na Slapu.
V soboto, 26. 11., ob 19. 00 bo koncert vokalne skupine Segno v Kulturnem domu v
Vipavi. Podprimo prizadevanje naših deklet s svojo udeležbo. Vabljeni!

Bralci beril: Vipava: 21.11. Zvonka Starc ob 18.00
26.11. Anja Kariž
ob 18.00
27.11. Tomaž Vrčon, Nadja R. Koradin ob 7.00
Elza in Vladimir Anžel ob 10.00
Slap: 27.11. Natalija Petrič, Lara Malik
Skrb za urejenost cerkve:
Vipava: Tabor, Vojkova ulica, Goriška in Gradiška cesta
Slap: hišne št.: 3j, 14, 40
Čiščenje veroučnih prostorov: Vipava: družina Kodelja, Na produ 17
Slap: hišna št.: 3j
Strežniki: Vipava:

PON
TOR
SRE:
ČET:
PET:
SOB
NED

ob 18.00
ob 18.00
ob 7.00
ob 18.00
ob 18.00
ob 18.00
ob 7.00
ob 10.00

Urban Jež, Anže Tomažič
Frančišek Krečič, Oskar Tratnik
Frančišek Krečič, Luka Rodman
Luka Rodman, Ambrož Tratnik
Blaž Makovec, Jože Krečič
Nik Poljšak, Blaž Makovec
Jože in Frančišek Krečič, Luka Rodman, Nace Rehar
Nik Poljšak, Oskar Tratnik, Ambrož Tratnik, Urban Jež

Slap: Neža Nagode, Izak in Ivana Margon, Ela Petrič

V

cerkvenem letu pri bogoslužju vedno znova podoživljamo skrivnosti našega
odrešenja od pričakovanja Odrešenika do dopolnitve časov; zaključujemo pa ga
s slovesnim praznikom Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. V evangeliju se nam je
Jezus predstavil kot križani. Potrebna je res globoka vera, da v tem prebičanem,
izmučenem in ponižanem Jezusu spoznamo svojega kralja in ga priznamo za vladarja
našega življenja. To je spoznal in priznal desni razbojnik. »Jezus, spomni se me, ko
bo prideš v svoje kraljestvo!« je prosil. In Jezus mu je obljubil: »Resnično ti povem,
še danes boš z menoj v raju.«
Ko je bil vpeljan praznik Kristusa Kralja, je bilo slišati mnoge ugovore: zemeljskih
kraljev, ki so bili nekdaj mogočni vladarji, je zmeraj manj, tisti, kar ji je še, pa imajo
bolj malo moči in veljave. Kako naj torej ljudje sploh razumejo vladarsko moč
Kristusa kralja? Kristus, ki ga priznavamo za svojega kralja, je čisto drugačen od
vladarjev tega sveta. »Čeprav je bil Božje narave,« piše o njem apostol Pavel, »je
sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo hlapca in je sam sebe izničil tako, da je
prevzel naravo hlapca in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti,
in sicer smrti na križu.« Njegov edini vladarski prestol je tako križ, s katerega nam
deli darove usmiljenja in odrešenja. Iz ljubezni do nas je prelil zadnjo kapljo krvi.
Vsakega ljubi s čisto osebno ljubeznijo.
Križani Kralj nas uči, kakšna mora biti naša medsebojna
ljubezen, da bo odsev njegove kraljevske ljubezni: darujoča se,
dobrohotna, usmiljena, odpuščajoča. Zaživimo jo v našem
vsakdanu!
Po: S. Čuk, Misli srca

PRED TEBOJ IZ OČI V OČI
Dan za dnem,
o Gospod mojega življenja,
bom zvesto stal
pred Teboj iz oči v oči.

V tem svetu, ki je Tvoj,
sredi dela in hrupa,
sredi vsakdanjega boja
in hitečih množic
bom mirno stal
pred Teboj iz oči v oči.

Sklenjenih rok,
o Gospod vseh svetov,
bom ponižnega srca
stal pred Teboj iz oči v oči.

In ko bo moje delo
na tem svetu končano,
o Kralj kraljev,
bom sam in molče stal
pred Teboj iz oči v oči.
Po: R. Tagore

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

