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NEDELJSKI EVANGELIJ Lk 4, 1-13

Tisti čas se je 
Jezus vrnil od 
J o r d a n a p o l n 
Svetega Duha in 
Duh ga je vodil 
štirideset dni po 
puščavi, hudič pa 
ga j e skuša l . 
Tiste dni ni nič 
jedel, in ko so se 
končali, je postal 
lačen. Hudič mu 
je rekel: »Če si 
Božji Sin, reci 
temu kamnu, naj 
postane kruh.« 
J e z u s m u j e 
o d g o v o r i l : 

»Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha.« Nato ga je hudič povedel gor, mu 
v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in 
njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene 
moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu samemu služi!« Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga 
postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti 
pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo in: Na rokah te 
bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus mu je odgovoril: »Rečeno 
je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Ko je hudič končal z vsemi 
skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa. (Lk 4,1-13) 

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna  stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: 
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, 
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Verouk	REDNO.	V	sredo,	13.3.	ob	18.30	srečanje	ŽPS.	

Od	 19.3.-25.3.	 obhajamo	 na	 Slovenskem	 Teden	 družine.	 Na	 postne	 nedelje	 ste	 posebej	
prisrčno	vabljeni	k	molitvi	križevega	pota	na	začetku	sv.	maše.	
V	petek,	8.3.	smo	začeli	s	predzakonskim	tečajem.	Ta	petek	15.3.	drugo	srečanje.	
Božjo	besedo	za	vsak	dan	lahko	uredite	s	prijavo	na	mobilne	naprave	na	povezavi:	https://
hozana.si;	 https://www.facebook.com;	 ali	 s	 povezavo	 za	 vsakodnevno	 prejemanje	
odlomkov	božje	besede:	https://hozana.si/signup.php;	vpogled	v	 tekste	Svetega	pisma	pa	
dobite	 na	 povezavi:	 https://biblija.net;	 iščete	 lahko	 posamezne	 odlomke	 ali	 posamezne	
besede.		

Štev.:11/LETO VII.                              10. MAREC (sušec) 2019 

K a k o b o š s 
satanom opravil 
ti? 
Če	 bi	 Jezus	 storil,	
k a r	 m u	 j e	
predlagal	hudič,	in	
iz	 kamnov	 naredil	
kruh,	bi	 to	ne	bilo	
n i č	 s l a b e g a .	
Najedel	 bi	 se,	 saj	
j e	 m o r a l	 b i t i	
pošteno	 lačen.	 Če	
bi	mu	bilo	do	šale,	
bi	 rekel	 satanu:	
»Hvala,	 da	 si	 mi	
povedal;	 sam	 se	
ne	 bi	 spomnil.«	
Prav	 tako	 ne	 bi	
s t o r i l	 n i č	
pregrešnega,	 če	

b i	 s e	 v r g e l	 s	
tempeljske	strehe.	Niti	angelom	ne	bi	bilo	treba	zapovedovati,	naj	ga	nosijo,	saj	je	imel	v	sebi	moč,	ki	bi	ga	
varovala	padca.	Tudi	 tu	bi	se	 lahko	pošalil	 s	satanom:	»Vidim,	da	me	 imaš	zelo	rad,	ko	si	 tako	zaskrbljen	
zame.«	A	mu	je	v	obeh	primerih	dal	vedeti,	da	mu	ni	do	njegovih	nasvetov.	Prav	tako	ne	do	jedi,	ki	mu	jo	
ponuja,	 ne	 do	 cenenega	 razkazovanja	 samega	 sebe.	 Drugače	 pa	 je	 bilo	 s	 satanovo	 ponudbo,	 da	 je	
pripravljen	 Jezusu	 dati	 vsa	 kraljestva	 sveta,	 če	 pade	 predenj	 in	 ga	 moli.	 Kako	 neki	 mu	 je	 mogel	 satan	
ponujati	vsa	kraljestva	tega	sveta?	Bog,	ki	je	Luč,	Resnica	in	Življenje,	je	ustvaril	razumna	in	svobodna	bitja	
ter	 jim	zaupal	del	svoje	oblasti.	Uporabljala	naj	bi	 jo	skladno	z	njegovo	voljo.	Lucifer	 je	to	oblast	zlorabil.	
Sklenil	je,	da	Bogu	ne	bo	služil.	Še	več:	uprl	se	mu	je	in	ga	zasovražil.	Tako	je	–	po	Božjem	dopuščenju	in	v	
mejah	 tega	dopuščenja	–	postal	 »vladar	 tega	sveta«	 (Jn	 14,30).	V	 svet	 je	vnesel	 sovraštvo,	 laž,	nasilje	 in	
temo.	Svojo	vladavino	bi	rad	razširil,	zato	se	dela	velikodušnega.	Tistim,	ki	so	pripravljeni	pasti	predenj	in	
ga	 moliti,	 obljublja,	 da	 bodo	 smeli	 z	 njim	 kraljevati	 po	 pravilih	 sovraštva	 do	 vsega,	 kar	 je	 Božje.S	 to	
ponudbo	 si	 je	 drznil	 stopiti	 tudi	 pred	 Jezusa.	Odpove	 naj	 se	 ljubezenski	 povezavi	 z	Očetom	 in	 Duhom,	
svetu	pa	naj	vlada	z	oblastjo,	ki	mu	jo	bo	dal	satan.	Doslej	je	z	Očetom	ljubil,	odslej	naj	s	stanom	sovraži;	
doslej	je	z	Očetom	ustvarjal,	odslej	naj	s	satanom	ruši	in	ubija.Jezus	je	z	njim	opravil	na	kratko.	Kako	bomo	
opravili	z	njim	mi,	ko	bo	stopil	pred	nas?	
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11.03.2019  
PONEDELJEK  
1. POSTNEGA TEDNA KAPELA 

  
  18.00 ✞✞ CVETKA in MIRKO ABRAM, 

Tomaj 75a 

12.03.2019 
TOREK  
1. POSTNEGA TEDNA

KRIŽ   18.00 ✞ ✞ ČEFUTA, Šepulje 24 

13.03.2019 
SREDA  
1. POSTNEGA TEDNA

KRIŽ
    
  18.00 ✞ BOŽA BOLE, Križ 201 

14.03.2019 
ČETRTEK  
1. POSTNEGA TEDNA

BRITOF 
     
  18.00 ✞ KRISTINA FAKIN, 30.dan 

15.03.2019 
PETEK 
1. POSTNEGA TEDNA

KRIŽ
    
  18.00 ✞✞ MARTA in MILKA STARC in 

ALBINA ČEVNJA, p.n. Križ 159 

16.03.2019 
SOBOTA 
1. POSTNEGA TEDNA

KRIŽ   18.00     ✞ BRANKO BANOVAC, Križ 76

17.03.2019 
2. POSTNA NEDELJA 
Obletnica izvolitve papeža 
Frančiška 
KVATRE

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

   
10.00

✞ MARKO ŽIGON,  
Kazlje 21 

ZA ŽUPLJANE

 RAZPORED SV. MAŠ 

Gospod,	hvala	ti		
za	letošnji	postni	čas.		
Hvala	ti	za	vse	milosti,		
ki	jih	bomo	v	tem	času	prejeli.	
Pomagaj	nam,		
da	bomo	ta	čas	preživeli	tako,		
da	bomo	postajali		
vedno	bolj	podobni	tebi,		
ki	si	življenje.	
Amen.	

A LKOHOL	 UN I ČU J E	 DRUŽ INE	 I N	
ŽIVLJENJA….	ALI	BOM	ZMOGEL	REČI	NE?	

POMAGAJ	MI	REČI	»NE«	

»Ne«	bi	želel	reči	s	teboj,	moj	Bog,		
vsemu,	kar	nas	dela	hrome,	bolne,	potrte.		
Daj	mi	moč,	moj	Bog,	reči	ne	vsemu,		
kar	nas	slepi,	kar	nam	jemlje	besedo.	
»Ne«	bi	želel	reči	s	teboj,	moj	Bog,		
vsemu,	kar	uničuje,	vsemu,	kar	nas	navdaja	z	
bojaznijo.	
Daj	mi	moč,	moj	Bog	reči	ne,		
vsemu,	kar	ločuje,	kar	nas	dela	šibke.	

»Ne«	bi	želel	reči	s	teboj,	moj	Bog,		
vsemu,	kar	nas	slepi	in	nas	zasužnjuje.		
Daj	mi	moč,	moj	Bog,	reči	ne	vsemu,		
kar	je	smrt,	vsemu,	kar	rani.	
Spremeni,	moj	Bog,	Tvoj	»ne«	v	jezik	mojih	dejanj		
v	tem	»ne«	
naj	bo	slišen	tvoj	»da«	meni	in	svetu.	

Akcija	Karitas	-	40	dni	brez	alokohola	

“Za	Slovenijo	je	značilna	velika	dostopnost	alkohola,	s	tem	pa	tudi	toleranca	do	pitja	
in	 opijanjanja.	 Velja	 prepričanje,	 da	 je	 treba	 piti	 za	 zdravje	 in	 sprostitev,	 ko	
praznujemo	 ali	 žalujemo,	 kadar	 smo	 nesrečni	 ali	 srečni.	 Po	 podatkih	 nacionalnega	
inštituta	 za	 javno	 zdravje	 skoraj	 polovica	 Slovencev	 pije	 čezmerno,	 a	 se	 tega	 ne	
zaveda.	 Ker	 opitosti	 v	 družbi	 ne	 obsojamo,	 dokler	 ni	 hudih	 posledic.	 Kakor	 da	 je	
alkohol	 nevaren	 samo	 takrat,	 ko	 je	 nekdo	 fizično	 nasilen	 ali	 povzroči	 prometno	
nesrečo!	 »Vsako	uživanje	 alkohola	prinaša	neko	 stopnjo	 tveganja	 in	nobeno	pitje	ni	
nevtralno,«	pravijo	strokovnjaki.	Po	raziskavah	mladi	alkohol	največkrat	prvič	okusijo	
doma,	 in	 to	ob	odobravanju	staršev,	češ,	mora	poskusiti,	naj	 se	doma	nauči	kulture	
pitja.	 Kaj	 pa	 sploh	 je	 to:	 »kultura	 pitja«?	 Ko	 lagodju	 po	 nekaj	 kozarčkih	 sledi	 razvoj	
odvisnosti,	 kot	 pripoveduje	Mio	 Levačič,	 pa	 družba	 obsodi	 takšne	 ljudi	 kot	 slabiče.	
Tudi	ko	se	uspešno	spopadejo	z	zasvojenostjo,	jih	neizogibno	doleti	stigma	»pijanca«.	
Karitas	 s	 pobudo	 40	 dni	 brez	 alkohola	 ne	 želi	 igrati	 vloge	 »policaja«	 ali	 preganjalca	
pivcev,	 namen	 akcije	 ni	 vzgajati	 abstinente,	 ampak	 v	 postnem	 času	 pokazati	 na	
priložnost,	kako	se	v	naši	sredi	spoprijeti	z	vabo	alkohola	in	drugih	odvisnosti.	Ne	gre	za	
obsojanje	 tistih,	 ki	 gredo	 čez	 mero;	 gre	 za	 posameznikov	 odnos	 do	 pitja,	 gre	 za	
solidarnost	 s	 tistimi,	 ki	 trpijo	 zaradi	 posledic	 alkohola.	 Gre	 za	 našo	 kulturo,	 kako	 je	
treba	živeti	z	alkoholom.”	(vir	Družina,	10.3.2019)	

DUHOVNE MISLI


