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Mr 3,20–35 (1Mz 3,9–15)
IZGOVORI
Prva dva človeka krivdo za greh prelagata na druge. Adam malodane kar na
Boga: Žena, ki si mi jo dal, me je zapeljala; (češ, zakaj si mi jo pa dal?). Žena
podobno: Saj si ti ustvaril kačo? Ko so po vojni v Nürnbergu sodili nacističnim
zločincem, so se nekateri izgovarjali, da za zločine niso vedeli, drugi, da so
izpolnjevali le povelja višjih. Takih Nürnbergov je na svetu bilo in jih bo. Ker
človek nima popolnega spoznanja in ni popolnoma svoboden, teže njegove
krivde ni mogoče izmeriti. O krivdi sami pa ni dvoma. Tudi če bi Evo zapeljevalo
deset kač, bi mogla biti na vse gluha; če bi Adamu sto žena ponujalo jabolko, bi
mogel reči: Ne, hvala! Pripoved o njunem spoznanju, da sta naga, nas utegne
navesti na sklepanje, da sta se pregrešila s spolnostjo. Ker pa vemo, da ju je
Bog takoj po stvarjenju blagoslovil in jima naročil, naj se plodita in množita ter
napolnite zemljo, je moral biti njun greh drugačen. Zaradi telesne nagote se jima
pred Bogom ni bilo potrebno sramovati in skrivati, saj ju je on taka ustvaril in sta
kdo ve kako dolgo takšna pred njim živela. Njuna nagota je bila v spoznanju, da
sta bila Bogu nepokorna in hlepela postati njemu enaka. Kača naj bi se za kazen
plazila po zemlji in jo jedla. Toda kača se je po zemlji plazila že prej, saj je bila
tako ustvarjena. Pomen pripovedi je, da se greh plazi po tleh, da nima visokih
ciljev, da ni sposoben težiti kvišku in da tega tudi noče. Nepriznanje Boga je
obenem nepriznanje Duha, trditev, da obstaja samo materija. Če ni duha, je vse
samo snov in zemlja. Kdor se zadovolji s samo zemljo, se po njej plazi in jo je.
Drugo mu ne preostane. »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo«. S tem
sovraštvom se na svoj način srečujemo vsi, ko vse življenje čutimo v sebi
napetost med resnico in lažjo, ljubeznijo in sovraštvom ter sploh med dobrim in
hudim. Priteguje nas oboje, odločati pa moramo sami. Prav to pa je za nas
priložnost, da rastemo v dobrem.
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Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj
in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja
mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so
sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor
namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,31–35)

OBVESTILA IN SPODBUDE
Ponovna prošnja: prosim za posredovanje skupnih fotografij prvoobhajancev ali
birmancev v letih 2014/15/in16 v Tomaju in Pliskovici.
ORATORIJ 2018:
Na spletni strani župnije http://zupnija-tomaj.rkc.si imate prijavnico za Oratorij.
Zapisali smo, da je rok za prijavo 3. junij. Zamudnike prosim, da to uredite
čimprej, ker potrebujemo točno število prijavljenih zaradi kosila.
Oratorij bo potekal kot običajno v prostorih župnišča in na travniku od torka
26.junija do sobote 30. junija s sv. mašo pri sv. Antonu ob 15h. Po maši boste
vsi prejeli spričevala za veroučno leto 2017/18. Vsak dan začenjamo ob 9h in
zaključujemo ob 16h.
Starše prosimo, da za ta dan pripravite sladke dobrote za naše otroke. Potem
pa veselo v poletne počitnice, a ne pozabite: vsako nedeljo nas Jezus vabi k sv.
maši.

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 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

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Resnično, povem vam: »Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve,
kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel
odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.« (Mr 3,28–29)

GREH
Padel sem, Gospod, že spet sem padel. Ne morem več, nikoli ne bom
prišel do konca, sram me je samega sebe, ne upam si te pogledati. In
vendar sem se boril, Gospod, kajti zavedal sem se, da si blizu mene, da
se skrbno sklanjaš nad menoj. Toda kot vihar je privršala skušnjava in
obrnil sem glavo in izstopil sem iz vrste, ti pa si ostal, tih in žalosten,
kakor zaničevan zaročenec, ki vidi, kako se njegova ljubljena oddaljuje v
objemu nasprotnika. Ko je veter utihnil, ko je nenadoma prenehal, kot je
prišel, ko je ugasnil blisk, ki je bil tako veselo razsvetlil temo, sem se v
hipu spet znašel sam, osramočen, ostuden, s svojim grehom v rokah. Ta
greh sem izbral kot kupec izbere svoje blago, ta greh sem plačal in ne
morem ga dati nazaj, ker je prodajalec izginil; ta greh brez vonja, brez
okusa, ki uničuje srce, nekoristen predmet, ki bi ga rad vrgel proč; ta
greh, ki sem ga hotel, pa ga zdaj nočem več, ta greh, ki sem si ga
predstavljal, ki sem ga iskal, ga zakoličil, ga ljubkoval dolgo časa, ta greh,

11.06.2018
PONEDELJEK
Barnaba, apostol

12.06.2018
TOREK
13.06.2018
SREDA
Anton Padovanski, duh.uč.

19.00 Po namenu, Križ 107,1 obl.

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

14.06.2018
ČETRTEK

KRIŽ

19.00 V dober namen, Križ 268

15.06.2018
PETEK

KRIŽ

19.00 Po namenu Križ 153

16.06.2018
SOBOTA

KRIŽ

19.00 Po namenu, Križ 203, obl.
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ki sem ga končno dosegel in se hladno ločil od tebe, Gospod. Vrgel sem
se pred njim na trebuh in po njem stegoval svoje roke, svoje pesti, svoje
prste, svoj pogled in svoje srce … Moj je na koži, stopil je vame, pretaka
se po mojih žilah, zasedel je moje srce, splazil se je povsod … Pomagaj
mi, Gospod, da se ga znebim …, da ponovno vstanem.

KRIŽ

KAZLJE
ŠEPULJE
SV.ANTON

8.30 ✞✞ Po namenu, Kazlje 21
10.00

ZA ŽUPLJANE
in po namenu Turk, Šepulje
Ofer za popravilo zvonika

Če trpiš in je tvoje trpljenje
tolikšno, da ne moreš nič
delati, se spomni sv. maše. V
maši Jezus še danes, kakor
takrat, ne dela, ne pridiga, pač
pa se daruje iz ljubezni.
Če trpiš, potopi svojo bolečino
v njegovo, opravi svojo mašo
in ne vznemirjaj se, če te svet
ne razume – tudi njega takrat
ni nihče razumel – zate naj bo
dovolj, da te razume Jezus.

