RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMA

Božja beseda:

14.06.2021
PONEDELJEK

https://hozana.si?
datum=14.6.2021

Valerij in Rufin, mučenca

KRIŽ ob
19.00

+ MARKO in VOJKO REBEC, Križ 179

KRIŽ ob
19.00

++EMILIJA in JOŽE SAMEC, Križ 231

KRIŽ ob
19.00

+ ALBIN MESAR, KRIŽ 203

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
11 NEDELJA MED LETOM

Božja beseda:
https://hozana.si?

15.06.2021
TOREK

datum=15.6.2021

Vid, mučenec

16.06.2021
SREDA

Božja beseda:
https://hozana.si?
datum=17.6.2021

Beno, škof

Štev.:25/LETO IX.

13. JUNIJ 2021

Božja beseda:

17.06.2021
ČETRTEK

https://hozana.si?
datum=18.6.2021

KRIŽ ob
19.00

Jožef Marija Cassant, duhovnik

++DANICA, VLADIMIR, LADKO in NIKO
Macarol, Šepulje 43

Božja beseda:

18.06.2021
PETEK

https://hozana.si?
datum=18.6.2021

KRIŽ ob
19.00

+ FERDO BORDON, Križ 107

AVBER ob
19.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE Ponikve 30

KAZLJE 8.30

+ DOMINIK LAVRENČIČ, Kazlje 11, 8.dan

Romuald, opat
Božja beseda:
https://hozana.si?
datum=19.6.2021

19.06.2021
SOBOTA
Nazarij, škof, drugi zavetnik
škofije Koper

20.06.2021

Božja Beseda:

12. NEDELJA MED LETOM

https://
hozana.si?
datum=20.6.202
1

Ž.CERKEV ob ZA ZDRAVJE, za žive in pokojne v župniji
10.00

V ponedeljek, 14.6. ob 19.30 ZOOM za 1. in 2.razred
V torek, 15.6. ob 19.30 ZOOM za prvoobhajance
V sredo, 16.6. ob 19.30 ZOOM za birmance
Povezave so iste. Udeležba je obvezna.
Upamo, da bomo lahko izvedli ORATORIJ 2021 z naslovom
“ORIGINALEN.SEM”, ki govori o najmljašem svetniku CARLU ACUTISU, za katerega ste že gotovo kaj
slišali. Več pa seveda v zgibanki, ki se že pripravlja. Oratorij bo potekal od ponedeljka 23.avgusta
do petka 27.avgusta na vsem znanem mestu. Ker bodo gotovo še kakšne Covidne omejitve, bo vse
znano vsaj 10 dni pred začetkom. Vsekakor si v svoje koledarje zabeležite objavljeni termin. Himno
za oratorij pa lahko že veselo vadite na YT: https://youtu.be/aqPI__LadAc
(za podnapise vključi zavihek: prepis). V sredo 16.6. začenjamo devetdnevnico pred 30-letnico
samostojnosti in državnim
praznikom Dneva državnosti.
Devetdnevnica bo tam, kjer
bo sveta maša.
DAR ZA ŽUPNIJO: družina
prvoobhajanaca, KRIŽ

Iz svetega evangelija po
Marku (Mr 4,26-34)
Tisti čas je Jezus rekel
množicam: »Z Božjim
kraljestvom je kakor s
človekom, ki vrže seme
v zemljo. Spi ponoči in
bedi podnevi, seme pa
klije in raste, da sam ne
ve kako. Zemlja sama
od sebe poraja najprej
bilko, nato klas in
končno žito v klasu. Ko
pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« In govóril
je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga
predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje v
zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in
postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice
neba gnezditi v njegovi senci.« V mnogih takih prilikah jim je govóril
besedo, kakor so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govóril;
a svojim učencem je posebej vse razlagal.

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501
2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik;
gabrijelvidrih1@gmail.com; Tel.: 041 302 147; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si
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http://zupnija-tomaj.rkc.si/2020/12/24/prenos-mas-v-zivo/ - samo še v nedeljo 13.6.

Beseda o BESEDI, Mr 4,26-34
Čas se meri v navdušenjih

f

Presenetiti nas mora moč, ki jo ima
življenje, moč, ki se suka v majhnosti, v
lepoti malenkosti. Zato je "Nebeško
kraljestvo (...) kot gorčično zrno (...), ki
je manjše od vseh semen na zemlji».
Idiotizem, moteč paradoks,
pretiravanje, ki je razjezilo
jeruzalemske knjižne molje: da more
nekdo razložiti neizmerno, ki vedno
izhaja iz kratkotrajnega, iz skoraj
banalnega, iz tistega, kar stoji vsem
pred očmi, nihče pa ne opazi njegovega obstoja. Kako nezaslišano?
Zemljo je vzljubil nebeški Sin do te mere, da je postala ogledalo njegovih katehez v
nebesih. "V rokah imaš svet, jaz sem v primerjavi z njimi zelo majhen kamenček ob
cesti. Pa vendar si me opazila," je dekletu neki potepuh napisal dekletu, ki ji je
nenadoma prižgalo srce. On nji: "Tako je, našel sem te ob cesti. V tistem kamenčku pa
sem zagledal ves svet, za katerega sem mislil, da ga držim". Neverjeten je to učinek
pogleda, ki ga ima pogled na ljudi: zaradi njih postanejo ljudje drugačni, postanejo še
lepši, kot že so. Resnična skrivnost: "(Je najmanjše), toda ko je vsejano, zraste in
postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v
njegovi senci". Bog zanimivo vedno pretirava.
Zato Božje kraljestvo deluje natanko tako, in velja beseda Kristusovega pesnika: v
niansah je neizmerno zasenčeno, v malem skrito neskončno, zato se je v človeka Bog
odšel omejit: "Pazljivo, krhko! Ravnajte previdno ". Tako je zapisano. Zdi se, da v
najboljšem primeru ni vse skupaj nič - seme, grešnik, manjša podrobnost - kljub temu
je to skrb nebes: "Spi ali pazi, noč ali dan, seme vzklije in raste." Vrženo na zemljo, nič
več ga ne bo ustavilo: sonce, zemlja, tišina bodo naredili vse ostalo: "S soncem sem bil
veliko pogumnejši," zapiše neki pesnik. Evangelij je pesem lepote: majhne stvari nimajo
velikih zahtev, svetijo le za trenutek, a kot da bi bile neizmerne. To je pogled, objem,
dotik: neskončno majhno naredi neizmerno veliko. Tu je resnična lepota evangelija,
skorajda otrokova zadeva: očitno tudi iziognomija Božjega kraljestva ni nič drugačna,
saj je primerljiva z otrokom. "To je vse," nam reče; pričakoval je aroganco, ki je enaka
Luciferjevi: "Ja, to je vse. Malenkosti. Toda prav oni, ne tisti veliki, ki ustvarjajo življenje,
ti so Božje kraljestvo." Malenkosti, za katere Kristus ve, niso drobtine. Bog ne trosi
drobtin: drobtine - ki so ostanki, napol žalostni nasmeški, napol božanje - so identiteta
Luciferja, njegovega ogromnega apetita po ostankih kruha in naklonjenosti, prodanih
po ceni celotne košarice. »Bodite pozorni na malenkosti«, na ljudi ob cesti, na vse
krhko: »V velikih stvareh se moški pokažejo, kakor je primerno, da se pokažejo; pri
majhnih pa so takšni, kot so «(N. De Chamfort).

Nadaljevanje s prejšnje strani

Božje kraljestvo je
zato tukaj, ne za
devetimi gorami in
vodami. Zamotiti se
pomeni izgubiti ga.
Nikar.
Z Bogom se zgodi
tako, kot v zemeljskih
ljubezenskih
zgodbah: iz srečanja
z veliko priložnostjo
se rodi nekaj
velikega. "Lepa si! Če
pa mi bo uspelo rešiti
tvojo dušo, boš
postala mojstrovina,"
je rekel moški tej
duši, ki jo je dosegel
na dnu škarpe. Zdaj jo mnogi opazijo: in se nasmehne.”
To je veselje evangelija: prvič, ko nekdo vidi seme, ne razume vedno, kaj to seme
vsebuje. Tisti, ki ga uvidijo po intuiciji, pa bodo začeli meriti čas v navdušenju.
Bog je resnično prisoten v človeški zgodovini, tudi v najbolj zvitih in nemogočih
situacijah. Bog kot majhno zrno je prisoten in deluje in gradi tisto kraljestvo
ljubezni, miru, solidarnosti, bratstva, ki ga je Jezus začel z rokami in besedami.
Jezus zato uporablja podobo gorčičnega zrna, ki je mikroskopska v primerjavi z
drugimi majhnimi semeni, vendar ima v njej vso moč, da postane velika rastlina,
četudi nikoli ne bo podobna libanonski cedri. Ampak obstaja!
Tu je torej vabilo tega evangelija: poiskati te majhne polznake Božjega kraljestva.
Kjer koli vidimo tudi najmanjšo gesto v smeri Jezusovega nauka, lahko rečemo, da
smo našli delček tega kraljestva, ki se resnično spreminja. Treba je imeti potrpljenje,
tako kot kmet, ki seje in čaka potreben čas, ne da bi silil, zlati čas žetve. Torej tudi mi
vemo, da dobrega, tudi mikroskopskega, ki smo ga posejali, ne bo izgubljeno in
počasi uresničimo Božje kraljestvo. Mislim, da ta odlomek evangelija daje kisik
upanju tistim, ki delajo dobro, tako v župnijskih skupnostih, ki je vedno premalo v
primerjavi s potrebami, tako s tistimi, ki delajo v nekem združenju ali prostovoljni
skupini, kot tudi s tistimi, ki skušajo svoje delo živeti pošteno in pravično. Upanje je,
da dobro, četudi ni opazno, tudi če se zdi manjše, na koncu ni izgubljeno in gradi
Božje kraljestvo, sodeluje z Bogom samim.
Te Jezusove besede potrebujejo vero z naše strani: vera v Boga, ki deluje, in vera
vase in v tisto malo seme evangelija, ki je posejano v nas. To je vera v majhne stvari,
v majhne geste ljubezni, v majhna semena evangelija, posejana od Boga, ki je prvi, ki
resnično zaupa v svoje seme ljubezni in predvsem v nas zato, da spremenimo svet.

