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VSAK KRISTJAN MORA BITI SOL IN LUČ V SVETU 

 
 starih časih je bila sol edina začimba, ki je dala hrani okus. Brez soli bi 
bila hrana brez okusa. Jezus pravi: kar je sol za hrano, so kristjani za svet. 
Kristjani so zato tu, da naredijo svet boljši.  

Kot sol smo poklicani, da postanemo učenci, prijateljski in prijazni ter da živimo v 
miru med seboj. Kot luč smo poklicani, da pokažemo pot. Brez luči se zaletimo 
drug v drugega in pademo v jarek. Toda luč pravi: »Tu je pot, pojdi po njej; tu je 
nevarnost, izogni se ji.« Brez luči in soli bi bil svet v zelo slabem stanju, nezanimiv 
in nemogoče bi bilo živeti v njem. Z lučjo in soljo postaja svet varnejši in boljši. 
Dolžnost kristjanov je, da naredimo svet boljši. Toda kako naj to naredimo? Na 
enak način, kot delujeta sol in luč. Najprej se moramo razlikovati od hrane, preden 
je uporabljena. Če sol izgubi svoj okus, je neuporabna in ne more več narediti 
razlike. Luč se mora razlikovati od teme, da bi lahko pomagala. Zato pomeni biti 
sol in luč sveta biti drugačen od sveta. Če verniki nimamo ničesar, kar nas loči od 
nevernikov, smo kot sol, ki je izgubila slanost in zato ne more povzročiti razlike. In 
tisto, kar nas loči od neverujočih, ne smejo biti samo oznake in priponke, ki jih 
nosimo, ampak predvsem življenje, ki ga živimo.  

Ljubezen je razpoznavni znak, po katerem lahko 
ločimo pravega kristjana od lažnega. Nadalje pa 
sol in luč delujeta tako, da se združita s stvarjo, ki 
bi jo rada spremenila. Sol ne more spremeniti 
hrane, razen če ne gre v hrano in jo spremeni od 
znotraj. Luč ne more pokazati poti, dokler ne sreča 
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teme. Včasih kristjani mislijo, da je prava pot, da se držijo stran od družbe in 
popularne kulture. Toda če se skrivamo pred resničnostjo naše družbe in našega 
sveta, se lahko zgodi, da bomo skrili svojo luč pod mernik. Da bi naredili razliko, 
se moramo zdramiti in se soočiti. 
Sol in luč nista namenjeni sami sebi, ampak sta za to, da ju razdajamo drugim 
preko dobrih del. Tako 'vaša luč sveti pred ljudmi. Da bodo videli vaša dobra dela 
in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih'.                  Po: E. Mozetič 
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NED., 5.2. 5. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Vincencij in Štefanija Premrl, obletna, Gradišče  
  8.30 Slap: za žive in pokojne krasilke s Slapa 
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 6.2. Pavel Miki in japonski mučenci, obvezni god 
  18.00 ††† Bolčina in Štekar, Na Produ  
  18.00 Gradišče: † Jožefa Uršič, obletna, Gradišče  
TOR., 7.2. Rihard, kralj 
  18.00 ††† Rehar in Natlačen, Pod gradom  
  18.00 Slap:  † Dominik Žorž, 30. dan 
SRE., 8.2. Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj 
  7.00 v priprošnjo Svetemu Duhu za mlade, Vojkova  
   drugje: v čast Materi Božji za zdravje, Kosovelova  
ČET., 9.2. Apolonija (Polona), mučenka 
  18.00 † Štefanija Valič, Tabor  
PET., 10.2. Sholastika, redovnica, obvezni god 
  18.00 † Darijo Vižintin, Pod gradom  
   ††† Premrl, Laurinova  
SOB., 11.2. Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 
  18.00 † Elka Šček, p.n. molitvene skupine soseske 
   drugje: v čast Materi Božji za zdravje v družini, Na Produ  
NED., 12. 2. 6. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 † Tomaž Lorenz, Milana Bajca  
  8.30 Slap: v čast Materi Božji v priprošnjo in zahvalo, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 



OZNANILA 
 

 Ta teden so počitnice, zato tudi verouka ne bo za nobeno skupino 
osnovnošolcev, mladi pa se bodo sproti dogovarjali med seboj.  

 Uradnih ur ta teden ni. Če je kaj nujnega, uredite zvečer po maši ali pokličite po 
telefonu. 

 Vsa ostala srečanja potekajo kot običajno, oziroma po dogovoru. Svetopisemska 
skupina ima srečanje v ponedeljek po maši. 

 V ponedeljek, 6.2. od 10h do 12h škrat Slapko vabi otroke na slaščičarsko 
delavnico, kjer bomo skupaj pripravili in pekli jabolčni šrudelj po receptu 
farovške gospodinje Pepce. V torek od 10h do 12h pa bo kuharska delavnica. 
Kuhali bomo pašto in dve omaki. Vabljeni otroci in animatorji. 

 V petek, ob 19.00 začne v Marijinem domu v Šturjah priprava na zakon. Več o 
tem si poglejte na plakatih in na spletni strani. 

 Prihodnjo soboto, 18.2. bo v župnijski dvorani predstavitev Camina, peš 
romanja k sv. Jakobu v Kompostelo. Vabljeni k ogledu. 
 

 Bralci beril:  Vipava:   6.2.   Nadja Rodman Koradin  ob 18.00 
                                    11.2.   Anja Kariž   ob 18.00 
                                    12.2.   Lejla Irgl, Klemen Kete  ob 7.00  
                                               Elvira Jež, Mirjam Klemše  ob 10.00 

                                Slap: 12.2.   Matej Petrič in Orjana Curk 

       Strežniki: Vipava: 

                    Slap:  Marija in Julija Batagelj, Nina Potrata 
    

     Skrb za urejenost cerkve: Vipava:  Gradišče 
                                                              Slap:  hišne št.: 15, 2a 

        Čiščenje veroučnih prostorov:  Vipava:  družina Kalc, Na Produ 11 
                                                                  Slap:  hišna št. 2b 

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

Vdanašnjem evangeljskem odlomku Gospod govori 
svoji skupnosti, ki je izvirala iz judovstva. Vemo, da 
gre za skupnost “ubogih”, za skupnost, ki jo je 
preganjal, sovražil in brisal lastni narod, skupnost, ki 
je ovirana v oznanjevanju Jezusovega imena. V resnici 
jih zaradi njegovega imena hudo žalijo. Skupaj s 
Štefanom so začetek tiste dolge vrste preganjanih 

samo zaradi tega, ker so bili kristjani; ta vrsta se v zgodovini nadaljuje še danes.  
Kako se odzvati na tako stanje? S krotkostjo in tako, da kot Jezus živimo iz vsake 
besede, ki prihaja iz Božjih ust in ki vedno odmeva v Svetem pismu. Predstavlja 
velike priče vere, zlasti preroke. Učenec, ki ga je njihovo pričevanje okrepilo in ki to 
pričevanje nadaljuje, je prepričan, da je del pravega in novega Božjega ljudstva, da je 
nadaljevalec tiste zgodovine odrešenja, ki so jo napovedovali preroki in ki se 
izpolnjuje v Jezusu. Zato jim Jezus pravi: “Veselite in radujte se,” to je, ne izgubite 
poguma, ker “Vi ste sol zemlje /.../ Vi ste luč sveta.” 
Jezus tega ne pravi, ker bi oni to bili, ampak so to zato, ker je on rekel, ker jih je 
poklical in jih je, ko je dobil njihov pristanek, uvedel v njihovo nalogo soli in luči, 
kakor bo kasneje naredil s Simonom, ki mu bo zaupal nalogo Petra. Učenec je sol 
zemlje in luč sveta, ker to hoče Jezus.  
Sol, ker svetu dajo okus, okusnost. Brez njih bi bil svet plehek, brez smisla. Luč: 
gorje, če bi jih ne bilo. Kako bi človeški zgodovini uspelo hoditi po poti odrešenja in 
se preoblikovati v Božje kraljestvo? Niso neka luč, ampak so luč in svet bi brez njih, 
kakor brez Jezusa, znova padel v mrak, v smrtno temo.   

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 

 
 evangeliju današnje nedelje 
Gospod Jezus reče svojim 
učencem: »Vi ste sol, vi ste luč 
sveta.« Preko teh pomensko bogatih 

podob jim želi nakazati pomen njihovega 
poslanstva ter njihovega pričevanja. Sol ima 
v kulturi Bližnjega vzhoda različne pomene, 
kot je zaveza, solidarnost, življenje in modrost. Luč je prvo delo Boga Stvarnika 
in vir življenja. Prerok Izaija je dejal: »Če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in 
sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan« (Iz 
58,10). Modrosti se torej pripiše ugodne učinke soli in luči. Gospodovi učenci so 
namreč poklicani, da dajo svetu nov »okus« in ga zaščitijo pred propadanjem z 
Božjo modrostjo, ki odseva na Sinovem obličju, saj je on »resnična luč, ki 
razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Združeni z njim lahko kristjani razširjajo 
med temino ravnodušnosti in sebičnosti luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki 
daje smisel človeškemu bivanju in delovanju.  

papež Benedikt XVI. 
 

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