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DNEVI UPANJA 
 

Eden od poudarkov, s katerimi je zaznamovana današnja 
Božja beseda, je vsekakor upanje. Upanje nam je v 
današnjem času, polnem bojazni in zagledanosti v nič, 
nadvse potrebno. 
Z upanjem nas v prvem berilu napolnjuje prerok Izaija, ko 
nam slika nenavadne prizore: volka, ki mirno prebiva z 
jagnjetom; tele, leva in ovco, ki složno živijo skupaj; kravo 

in medvedko na istem pašniku; otroka, ki se brezskrbno igra nad gadjo luknjo … 
Izaija je dobro poznal življenje. Vedel je, da se njegova prerokba ne bo nikoli uresničila. 
Kljub temu jo je zapisal. Verjel je v dobro voljo številnih ljudi, ki si prizadevajo za lepa 
medsebojna razmerja. Verjel je v razvoj človeka v človeku, ki v neprestanem naporu 
premaguje in prerašča, kar je v njem živalsko. Kot navdihnjen prerok pa je Izaija predvsem 
videl čase, ko se bodo ljudje trudili uresničevati Kristusovo veselo oznanilo. 
Apostol Pavel nas v drugem berilu spodbuja k podobnemu upanju. 
Najbolj pa je poln upanja evangelij z mogočno osebnostjo Janeza Krstnika. Najprej s tem, 
da Janez sploh nastopa. Če ne bi prinašal upanja, ga Bog ne bi bil poslal. 
Janez vzbuja upanje kot močna in trdna osebnost. Njegov nastop, njegov obleka, hrana, 
njegov stas in glas – vse se dviga nad vsakdanjost, vse je usmerjeno k upanju v nekaj 
višjega, onstranskega, večnega. 
Janez vzbuja upanje, ker govori o pšenici, ki bo varno spravljena v Božje žitnice. Njegovo 
glavno upanje pa je tisti, ki ga naznanja. Prišel bo Nekdo, prišel bo zagotovo, ta bo večji od 
njega in od nas vseh. Prišel bo, da nas krsti s Svetim Duhom in ognjem. 
Janez seveda ne boža. Ne z roko ne z besedami. Njegova palica, njegov korak in njegov 
glas udarjajo trdo. Včasih celo grozeče. Pa ne zato, da strejo in uničijo, temveč zato, da 
prebudijo, streznijo in izzovejo spokornost. Vse to zaradi upanja! 

  Po: p. F. Cerar                                                                                                                             

    SVETE MAŠE     
 

NED., 4.12. 2. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 † Pavel Rehar, Trg Pavla Rušta  

  8.30 
Slap: ††† Matija, Jože in Ferdinand, ter za zdravje sošolcev 
letnika 1952 

  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 5.12. Sava, opat in puščavnik 
  18.00 ††† Žvokelj, Tabor  
  18.00 Gradišče: † Vera in Duška Poljšak, Gradišče  
TOR., 6.12. Nikolaj (Miklavž), škof, obvezni god 
  18.00 ††† Ferjančič, Na Produ  
  17.00 Slap: † Nada Jež, Slap  
SRE., 7.12. Ambrož, škof in cerkveni učitelj, obvezni god 
  18.00 † Edi Štefin, Vojana Reharja  
   † Dragica Trkman, obletna, Vojkova  
ČET., 8.12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, slovesni praznik 
  7.00 v zahvalo, Na hribu 
  10.00 † Marija Batič, Gradišče 
  18.00 v čast Materi Božji po namenu, Zemono  
  18.00 Slap: † Aleš Malik, p.n. Vipavski tamburaši 
PET., 9.12. Valerija, mučenka 
  18.00 † Magdalena Krašna, p.n. sestrične 
   † Emil Smuk, Kosovelova  
SOB., 10.12. Loretska Mati Božja, spomin 
  18.00 †† Terezija in Marta Rodman  
   † Anica Ozbič, p.n. Laurinova 
NED., 11. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA 
  7.00 †† Vincencij in Štefanija Premrl, Gradišče  
  8.30 Slap: ††† starši Marc, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 

 

    OZNANILA     
 

 Uradne ure so ta teden po rednem urniku: v torek od 9h do 12h in od 16h do maše. 
 Vabljeni ste k devetdnevnici v čast Brezmadežni vsak dan do praznika pri večerni 

maši. To nedeljo je devetdnevnica vključena v jutranjo mašo. 
 Danes popoldne bo v Kulturnem domu v Vipavi  miklavževanje. Kot smo bili 

navajeni pred epidemijo, bo miklavževanje potekalo v dveh skupinah. Za prvo 
skupino bo ob 16.30, za drugo pa ob 18.00. Razpored skupin je objavljen na 
plakatih. Vpis otrok za obdarovanje bo v avli pred dvorano tik pred miklavževanjem. 
Za vsako skupino bodo najprej mladi zaigrali igro 'Kako premagati stisko'. Sledil bo 
obisk Miklavža in obdarovanje. 

 Na Slapu bo miklavževanje jutri, v ponedeljek ob 17.00 v cerkvi. 

 



 Škrat Slapko vabi v soboto od 10h do 12h k odkrivanju skritih Miklavževih daril v 
knjižnici. Vse, kar potem sledi, naj ostane skrivnost. Vabljeni vsi animatorji in otroci. 

 Člani Karitas Slap in Popoldan na Slapu se vsem iskreno zahvaljujejo za pomoč in 
finančno podporo pri akciji z adventnimi venčki. Z zbranimi sredstvi bomo pokrili 
tekoče stroške v programu za starejše in za kritje stroškov nekaterih delavnic za 
otroke. 

 V torek bo maša na Slapu že ob 17.00. 
 V četrtek je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Bodite pozorni na urnik 

maš. Izjemoma bo maša tudi ob 10h. 
 Kot že vrsto let ste tudi letos povabljeni, da okrasite vipavske ulice z 

jaslicami po izložbah, vitrinah, kapelicah ob poti na Gradišče in drugih 
primernih prostorih. Naprošeni ste, da lokacije sporočite v župnišče ali Petru 
Skapinu, da bodo pravočasno pripravili zgibanko. 

 Skupina Segno se zahvaljuje za udeležbo na koncertu in vso podporo. V 
svojo družbo vabi tudi nove pevke. Dekleta, ki imate pevski talent, ste 
povabljene, da se pridružite in obogatite delo skupine. 

 Hvala za darove, ki ste jih pri ofru ob srebrni maši namenili g. Jožetu Korenu. Zbrali 
smo nekaj več kot 1.300,00 €. Gospod Jože je ofer v celoti podaril župniji za obnovo 
župnišča. Za to plemenito dejanje se mu iskreno zahvaljujemo. 
 

     Strežniki: Vipava: 

                            Slap:  Lara in Anja in Katarina Petrič, Beti Potrata 
 Bralci beril:    Vipava:    5.12.  Irena Šček  ob 18.00 

                                                  8.12.  Danilo Guštin, Hilarija Kete  ob 7.00 
                                                            Tatjana Batagelj, Lucija Nabergoj  ob 18.00 
                                                10.12.  Irena Nedeljkovič  ob 18.00 
                                                11.12.  Urška in Pavel Makovec  ob 7.00 
                                                             Irena Šček, Cirila Šček   ob 10.00 
                                 Slap: 11.12.  Rok Vidrih, Andreja Nagode 
     Skrb za urejenost cerkve: Vipava:  Kosovelova, Vinarska in Cankarjeva ulica 

                                                                Slap:   hišne št.:  75, 75a 
      Čiščenje veroučnih prostorov:  Vipava: Družina Nabergoj, Vojkova 2 

                                                                          Slap:  hišna št.: 40                                 

PON: ob 18.00 Anže Tomažič, Jan Zorn 
TOR: ob 18.00 Urban Jež,  Ambrož Tratnik 
SRE: ob 18.00 Jan Zorn, Luka Rodman 
ČET: ob   7.00 Jože in Frančišek Krečič 
 ob 10.00 kdor more 
 ob 18.00 Nace Rehar, Ambrož Tratnik 
PET: ob 18.00 Blaž Makovec ,  Oskar Tratnik 
SOB: ob 18.00 Nik Poljšak,  Jože Krečič 
NED: ob   7.00 Jože in Frančišek Krečič, Luka Rodman,  Jan Zorn 
 ob 10.00 Urban Jež, Nik Poljšak, Anže Tomažič, Nace Rehar 

dvent je prebujenje v življenje.  
dvent poziva –  

ker v sebi nosimo hrepenenje: 
mora obstajati nekaj več.  
Da, obstaja več.  
Obstaja več od tega,  
s čimer sem se sprijaznil.  
To, kar je, ni dovolj.  
Barva hrepenenja je lila, mi je rekel prijatelj.  
Ker me moje hrepenenje uči, katere poti ne vodijo v življenje.  
Ker moram morda spremeniti smer, obrniti iz slepih ulic in s krivih poti.  
Ker moram morda spoznati, da v šoli življenja uspešno ponavljam razred. 
Ker iz svojega življenja morda nisem napravil tega, kar bi lahko.  
Advent nas vabi, da se poslovimo od vsega tega:  
od slepih ulic in krivih poti ter cone udobja v svojem življenju.  
Dovoliti si nov začetek ... in še enkrat začeti.  
Kdor se tako poda na pot, se odpove varnim potem,  
se izpostavi vetru in vremenskim razmeram, nekaj tvega. 
V tem pogledu je advent nevaren.  
Kdor živi adventno, se ne skriva, se izpostavi, ne živi pod oklepom.  
Pot, po kateri hodi, ni uhojena in udobna.  
A le taka ohranja bistvo in pripelje do pravega cilja. 

 Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič 
 

edtem ko se nadaljuje začeta pot adventa in se pripravljamo na obhajanje 
Kristusovega rojstva, odmeva v naših skupnostih klic Janeza Krstnika k 

spreobrnjenju. Je nujen klic, da odpremo srce in sprejmemo Božjega Sina, ki prihaja med 
nas, da razodene Božjo voljo. 
Danes, sedaj se odloča o naši bodoči usodi; s konkretnim obnašanjem v tem življenju 
odločamo o naši večni usodi. Ob zatonu naših dni na zemlji, v trenutku smrti, bomo 
ovrednoteni na podlagi naše podobnosti z Otrokom, ki se bo rodil v ubogi votlini v 
Betlehemu, saj je On merilo, ki ga je dal Bog človeštvu. Nebeški Oče, ki je z rojstvom 
svojega Edinorojenega Sina razodel svojo usmiljeno ljubezen, nas vabi, naj hodimo za 
Njim tako, da naredimo iz našega bivanja dar ljubezni, kakor je to storil On. In sadovi 
ljubezni so tisti “vredni sadovi spreobrnjenja”, o katerih govori sveti Janez Krstnik, ko se z 
ostrimi besedami obrača na farizeje in saduceje, ki so se pomešani med ljudstvom prišli 
krstit. 

V adventnem času smo poklicani, da poslušamo Božji glas, ki 
odmeva v puščavi sveta. Vera postane močnejša, če se pusti 
razsvetliti z Božjo Besedo, saj, »kar koli je bilo namreč napisano 
pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na 
potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje« (Rim 
15,4).                                                                                      Po: Benedikt XVI. 

 
 

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

A

M


