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»KDOR VAME VERUJE, BO ŽIVEL, TUDI ČE UMRE« 
 

tetje naših dni naredi srce modro. To vodi v zdrav realizem in prežene delirij 
vsemogočnosti. Skoraj nič smo, naši dnevi hitro minevajo. Četudi bi živeli sto 
let, bi se nam zdelo, da je vse bil le piš. 

Smrt tako razgali naše življenje. Razkrije nam, da so naša dejanja ponosa, jeze in 
sovraštva bila jalova. Z obžalovanjem se zavemo, da nismo dovolj ljubili in da nismo 
iskali tega, kar je bistveno. Vidimo pa tudi, kar smo zares dobrega sejali: ljubezni, za 
katere smo se žrtvovali. 
Jezus je razsvetlil skrivnost naše smrti. S svojim obnašanjem odobrava, da se čutimo 
žalostne, ko nam ljubljena oseba umre. Sam se je globoko vznemiril pred grobom 
prijatelja Lazarja. V tej njegovi drži se čutimo zelo blizu Jezusu, našemu bratu, ki je 
jokal za Lazarjem. 
Jezus torej moli k Očetu, ki  je vir življenja, in Lazarju ukaže, naj pride ven iz groba. 
In tako se tudi zgodi. Krščansko upanje zajema iz te drže, ki jo Jezus zavzame pred 
človeško smrtjo. Če je smrt navzoča v stvarstvu, pomeni rano, ki kazi načrt Božje 
ljubezni. Odrešenik pa jo hoče ozdraviti.  
Jezus pred Marto, ki joče zaradi smrti brata Lazarja, postavi luč 
resnice: 'Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo 
živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj 
ne bo umrl. Veruješ v to?' (Jn 11,25-26). Isto Jezus ponavlja 
vsakemu med nami vsakokrat, ko smrt raztrga tkanino življenja 
in čustev. Vse naše življenje se vrti okoli tega, med pobočjem 
vere in prepadom strahu. 'Jaz nisem smrt, jaz sem vstajenje in 
življenje. Veruješ to?' nam govori Jezus. 
Vsi smo majhni in nezaščiteni pred skrivnostjo smrti. A kakšna 
milost, če v tistem trenutku v srcu ohranimo plamen vere!                   Po: E. Mozet ič 
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    SVETE MAŠE     
 
 

NED., 26.3. 5. POSTNA NEDELJA - TIHA 
  7.00 † Jože Štekar, p.n. iz Budanj 
  8.30 Slap: † Jože Štekar, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 27.3. Rihard, škof 
  19.00 † Pavla Naglost, Gradišče  
  19.00 Gradišče: † Julijana Durn, 30. dan 
TOR., 28.3. Vojan (Bojan), knez 
  19.00 † Ivan Štekar, Na Produ  
  19.00 Slap: † Ivan Marc, Slap  
SRE., 29.3. Bertold, redovni ustanovitelj 
  7.00 † Marjan Rodman, Milana Bajca  
   †† Mirka Hvala in Magdalena Krašna 
ČET., 30.3. Amadej, vojvoda 
  19.00 † Ana Pegan, Lože 
   † Ana Marinkovič, p.n. Vojkova  
PET., 31.3. Benjamin, diakon, mučenec 
  19.00 †† Anica Rehar in Tilka Breščak 
   za zdravje, Bevkova  
SOB., 1.4. Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec 
  19.00 † Dušan Lavrenčič, obletna 
   † Ivanka Krhne, Glavni trg 
NED., 2. 4. 6. POSTNA NEDELJA – OLJČNA (CVETNA) 
  7.00 v priprošnjo Janezu Vianeju za duhovnike, Vojkova  
  8.30 Slap: † Teodora Vidrih, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 
 
 

OZNANILA 
 

 Z današnjim dnem, ko premaknemo uro na poletni čas, je spremenjen tudi urnik 
večernih maš. Do poletja bodo večerne maše ob 19h, razen če bo drugače 
oznanjeno. 

 Danes ob 14h ste vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi križevega pota za družine. 
 Dekanijski križev pot bo danes ob 14h v Budanjah, po poti iz Budanj proti sv. 

Ahacu. 
 Na SLAPU je molitev križevega pota v petek ob 19h. Molitev vodijo krasilke, otroci 

7. razreda in njihovi starši. Vabljeni seveda tudi vsi ostali. 
 V tem tednu bo organizirano spovedovanje veroukarjev. Vsak razred ob redni uri 

verouka, razen 7. razreda, ki bo imel spoved v ponedeljek ob 17.30. Po spovedi 
počakajte v cerkvi ali v bližini, ker boste tudi sodelovali pri maši. 



 Velikonočna spoved bo v soboto od 9h do 12h in od 16h do svete maše in v 
ponedeljek od 17h do maše. Na razpolago bova oba duhovnika. 

 V Logu bo spovedovanje v sredo, 5. aprila od 9h do 12h in od 15h do 18h. Poskrbeli 
bomo, da bo na razpolago čim več spovednikov. 

 Uradne ure so ta teden v torek samo dopoldan od 9h do 12h. Popoldan uradnih ur ni 
zaradi spovedovanja. Če je kaj nujnega in ne morete priti v dopoldanskem času, 
uredite po telefonu. 

 Prihodnja nedelja je oljčna nedelja. Če bo vreme dopuščalo, bomo imeli pri maši ob 
10h procesijo okrog cerkve. Zberemo se pred cerkvijo. Kdor bo potreboval oljčno 
vejico, jo bo lahko dobil v cerkvi. Kot  vsako leto smo jih dobili iz istrskih župnij. 
Ob tem prosijo za darove, ki jim pomagajo pri vzdrževanju cerkva. 

 Pripravljamo se, da bomo v letošnjem poletju organizirali počitniški oratorij v 
Vipavi. Potekal bo od srede, 16. do petka, 18. avgusta. Podrobnosti bodo naknadno 
objavljene. 

 Na SLAPU bo v soboto, 1.4. od 9h do 12h generalno čiščenje cerkve in okolice, ob 
zidu pri cesti do placa in župnijskega vrta. Tisti, ki ne more v soboto, lahko pride 
čistit med tednom. Za čiščenje v cerkvi pokličite go. Ljubico, za čiščenje zunaj pa g. 
Cvetota. Vabljeni vsi, zlasti pa mladi in moški. 

 Prav tako v soboto bo v šoli od 15h do 17h potekala delavnica "Izdelaj si 
velikonočno butarico". Lepo vabljeni animatorji, VSI otroci in starši. 

 Na Slapu zbiramo tudi prispevke za velikonočno okrasitev Božjega groba in 
bogoslužnega prostora. Za ta namen, je škatla na mizi za verski tisk. Bog lonaj. 

 Razmišljali smo, da bi ob 800-letnici prve omembe Slapa postavili starodavne kulise 
Božjega groba, ki je v hrambi goriškega muzeja v Kromberku. Ko smo se začeli 
dogovarjati o postavitvi, je kustosinja svetovala, naj tega ne naredimo, ker so 
elementi preveč dotrajani, pač pa naj naredimo potrebne korake, da bi se ta božji 
grob restavriralo. Pozanimali se bomo, kaj bo možno narediti in kje bi lahko dobili 
sredstva in v skladu s tem ukrepali. Sedaj upamo, da nam bo še v teku leta uspelo 
pridobiti slikovno gradivo, da bi Božji grob predstavili vsaj v obliki razstave slik 
posameznih delov. Ob tem pa prosim tiste, ki imate kakršnokoli fotografijo Božjega 
groba, da jo posodite, da jo bomo skenirali in shranili v arhiv. To nam bo v 
pomoč pri sestavljanju po obnovi in uporabljeno kot gradivo za publikacijo o Slapu, 
ki se pripravlja. 

 Bralci beril:  Vipava:  27.3.  Monika Kariž  ob 19.00 
                                       1. 4.  Anja Kariž      ob 19.00 
                                       2. 4.  berili in pasijon:  
                                                Urška in Pavel Makovec, Polona Puc  ob 7.00                                   

Zala in Barbara Tomažič, Jože Kalc   ob 10.00 
        Slap: 2.4. Manca Štekar, Andrej Malik, Peter Furlan, Natalija   

Petrič, Lara Malik, Julija Batagelj 
     Skrb za urejenost cerkve: Vipava: Ob Beli, Pod gradom, Na hribu, Trg Pavla Rušta,               

Ul. Milana Bajca, Beblerjeva in Laurinova ulica   
                                                                        Slap:  hišne št.: 23, 52 

        Čiščenje veroučnih prostorov:  Vipava:  družina Strilić Ušaj, Cesta 18.aprila 5 
                                                    Slap:  hišna št. 40 

       Strežniki: Vipava: 

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

zraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč od Izraelske dežele prerok Ezekijel 
naznanja, da bo Bog odprl grobove pregnancev ter jim bo omogočil vrnitev v 
njihovo deželo, kjer bodo v miru počivali (prim. Ez 37,12–14). To starodavno 

hrepenenje človeka, da bi bil pokopan skupaj s svojimi očeti, je hrepenenje po 
domovini, ki ga bo sprejela na koncu zemeljskega prizadevanja. To pojmovanje še ne 
vsebuje ideje o osebnem vstajenju od mrtvih, ki se je pojavila šele proti koncu Stare 
zaveze ter je v Jezusovem času še niso sprejeli vsi Judje. Sicer pa tudi med kristjani 
vero v vstajenje in večno življenje pogosto spremljajo dvomi, zmešnjava, saj dejansko 
gre za resničnost, ki presega meje našega razuma in zahteva dejanje vere. V današnjem 
evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere Marte, Lazarjeve sestre. 
Jezusu, ki ji pravi »Tvoj brat bo vstal«, Marta odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju 
poslednji dan« (Jn 11,23–24). Na to ji Jezus odgovori: »Jaz sem vstajenje in življenje: 
kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre« (Jn 11,25–26). Poglejte, to je resnična 
novost, ki podre vsako oviro ter gre onkraj. Kristus je podrl zid 
smrti, saj v Njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno 
življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo 
vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično 
smrtjo, ki je za Boga kot spanec (prim. Jn 11,11). 
Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in 
plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči 
bivanje vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo vstajenje pa 
ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl novo resničnost, novo zemljo, ki 
je končno pridružena Božjim nebesom.  

                         Po: Benedikt XVI. 
 

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

PON: ob 19.00 Jože Krečič, Jure Petrič 
TOR: ob 19.00 Urban Jež, Ambrož Tratnik 
SRE: ob   7.00 Frančišek Krečič,  Anže Tomažič 
ČET: ob 19.00 Oskar Tratnik,  Blaž Makovec 
PET:  ob 19.00 Luka Rodman , Ambrož Tratnik 
SOB: ob 19.00 Nik Poljšak, Jože Krečič 
NED: ob   7.00 Jože in Frančišek Krečič, Luka Rodman,  Urban Jež  
 ob 10.00 Ambrož Tratnik , Nik Poljšak,  Anže Tomažič , Nace Rehar 
 ob 14.00 Oskar Tratnik, Nace Rehar 
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