NEDELJSKI EVANGELIJ
Mt 9,36–38.10,1–8
JEZUS KLIČE TUDI DANES
Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, njegovemu klicu …, pustiti vse, prevzeti
naloge, se odločiti za pričevanje …, stopiti v žetev. To je bila vedno avantura in
vedno bo nekaj, kar preseneti poklicane in tudi druge ob njih. V to avanturo smo
tako ali drugače poklicani prav vsi, ki želimo in hočemo biti kristjani: Jezusovi
učenci, prijatelji, bratje, pričevalci današnjega časa. Jezus pa ob tem vedno
znova kliče nekatere, da ne bi bili samo njegovi prijatelji, Božji otroci, pristni
kristjani, temveč da bi bili na poseben način njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi,
po katerih bi lahko na poseben način nadaljeval svoje odrešenjsko poslanstvo
med nami. Zato nekatere kliče na »svojo njivo« s posebno nalogo, da bi postali
redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke, duhovniki ali diakoni. Tako bi
njihovo življenje bilo kar najbolj podobno Jezusovemu. Postali bi dar za druge.
Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da bi po svojih močeh postal njegov še
boljši pričevalec, apostol v okolju, kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje
pričevanje, nas pogosto ovirajo naši »navidezni« strahovi. V tem pogledu
moramo vedno imeti pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove
(morda še hujše), pa so vendar pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali
so njegovemu navdihu in modrosti. Bolj kot sebi in lastnim načrtom so zaupali
njemu, ki jih je v svoji ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki je zanje imel izdelan
načrt, še preden so bili poklicani v življenje. Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj
bom storil, če se njegov ljubeči pogled ustavi tudi na meni ter me povabi in
pokliče na žetev? Kako bom reagiral-a, če morda pokliče v duhovniško službo ali
med misijonarje mojega prijatelja, sorodnika, otroka oz. med redovnice mojo
najboljšo prijateljico, sosedo, hčer …
OBVESTILA

V soboto, 24.junija prihaja v naše župnije kip fatimske Matere Božje. Prav bi
bilo, da bi za kratek čas Marija obiskala vsako družino. Časa imamo do 8.julija
dopoldne. Začeli bomo v nedeljo pri župnijski sv. maši v Tomaju, po maši jo
prevzame prva družina iz Tomaja, zaključimo na praznik sv. Petra in Pavla, ko
jo bodo počastili otroci na oratoriju, po tej maši nadaljuje v Pliskovici in
Kosoveljah, kjer je do nedelje 2. Julija. Po maši odhaja v Avber in Ponikve in
ostaja po družinah do torka 4.julija zvečer, ko jo prevzamejo v Križu in drugih
podružnicah (Utovlje, Dobravlje, Grahovo in Filipčje Brdo) in se vrne v Tomaj
v soboto 8.julija ko prevzamejo kip v Lokvi.
V torek, 27.junija pričenjamo Oratorij 2017. S prijavami smo zaključili.
Program imajo otroci in starši na spletni strani. Prosimo za lepo vreme, za
vodo pa bomo že poskrbeli, da jo bo dovolj. Na dvorišču že čaka osvežitev.
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Tedaj je svojim
učencem rekel:
»Žetev je velika,
delavcev pa malo.
Prosíte torej
Gospoda žetve,
naj pošlje delavcev
na svojo žetev.«
In poklical je svojih
dvanajst
učencev ter jim dal
oblast
izganjati nečiste
duhove in
ozdravljati vsaktere
bolezni
in vsaktere slabosti.
(Mt 9,37–38.10,1)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte (prim. Mt 10,8)
Jezus nikakor ni hotel, da bi njegovo življenje ostalo skrito ob njegovih najožjih prijateljih in
da bi ti veselo oznanilo o Božji ljubezni obdržali zase. Kakor je njega poslal Oče, tako je tudi
on najprej skrbno izbral svoje učence, jim dal spoznati Božjo ljubezen in jih nato poslal med
ljudi – v življenje. Dal jim je posebne naloge in zahteve, preko katerih bi ljudje lahko spoznali
njega in veselo oznanilo, ki ga prinaša na svet.
Kljub vsem strahovom in napakam, ki so jih imeli učenci, jih je pooblastil za svoje
odposlance. Dobili so moč, da so ga v vsej polnosti predstavili povsod, kamor so prišli.
Opozoril jih je, da jih čakajo tudi hudi časi, toda obljubil jim je pomoč Svetega Duha.
Po zgledu apostolov, je vse do današnjih dni vsak kristjan poklican za pričevalca, apostola
sodobnega časa. To ne pomeni, da smo vsi nadarjeni govorniki ali pogumni oznanjevalci.
Daleč od tega. Toda če pripadamo Jezusu, naše življenje stalno govori o njem.
Čeprav morda nismo naredili nobenega izpita iz Sveta pisma, vseeno lahko na kratko
povemo, kaj je Jezus storil za nas. Odkar smo se darovali njemu, se je življenje spremenilo.
Zato lahko, če nas kdo vpraša, povemo svojo osebno izkušnjo o tem, kar smo od njega
»zastonj prejeli«. Sploh ni pomembno, če se nam besede zatikajo, saj glavno pričevanje ni v
besedah, ampak v spremenjenem življenju, kadar on prebiva v njem.
Nekatere ljudi v Cerkvi pa je Bog poklical za »posebne« oznanjevalce. To so kristjani, ki
Jezusovo oznanilo posredujejo na drugačen način – so duhovniki, redovniki, misijonarji … Ti
še na poseben način oznanjujejo, hkrati pa poskušajo ljudem pokazati, s čim se morda od
Boga oddaljujemo in upiramo njegovi ljubezni. Vabijo nas k spreobrnitvi in nam v moči
Jezusove daritve na križu podeljujejo spravo z Bogom.
Vsak oznanjevalec pa je v življenju brez moči, če nima Jezusovega Svetega Duha. Brez
njega ne more ljudem posredovati osvobajajočega oznanila. Jezus Kristus želi, da smo vsi
verujoči njegove priče, njegovi apostoli, da tako s svojim življenjem in besedo drugim
popolnoma »zastonj« približujemo Boga.

19.06.04.2017
PONEDELJEK

BRITOF

1900

V Ivanka, Milan in Adi, Tomaj 93

20.06.2017
TOREK

KRIŽ

1900

V Albin Mesar, Križ 203, 8.dan

21.06.2017
SREDA

KRIŽ

1900

V Ferdo Bordon, Križ 107, 8.dan

22.06.2017
ČETRTEK

KRIŽ

1900

VV Ukmar, Šepulje 25

23.06.2017
PETEK

BRITOF

1900

V Lojzka Šonc, Tomaj 61a

Alojzij Gonzaga, redovnik

Srce Jezusovo

24.06.2017
SOBOTA
Rojstvo Janeza Krstnika

25.06.2017
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KAPELA
SV.ANTON
PLISKOVICA

PLISKOVICA

TOMAJ

Sveti in dobrohotni Oče,
v svojem načrtu ljubezni kličeš
ljudi,
da bi sodelovali s teboj pri
odrešenju sveta.
Pošlji nove delavce na svojo
žetev
in vlij v srca pastirjev zvestobo
svojemu načrtu odrešenja,
vztrajnost v poklicu in svetost
življenja.
Jezus Kristus,
ki si na obali Galilejskega
morja
poklical apostole ter
jih postavil za temelj Cerkve
in
prinašalce
svojega
evangelija,
podpiraj v sedanjem trenutku
zgodovine
svoje potujoče ljudstvo.

800
1100
1900
830
1000

Po namenu od drugod
Bogoslužje sv. krsta
VRudolf Žerjal, Pliskovica 44, 8.dan
VV Petelin, Pliskovica 93
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

(šolska sklepna sv. maša – delitev spričeval)
(bogoslužje sv. krsta)

Opogumi tiste, ki jih kličeš,
naj ti sledijo v duhovniškem
in posvečenem življenju,
da bi mogli oploditi Božjo njivo
z modrostjo tvoje besede.
Naredi jih za voljno orodje
svoje ljubezni
v vsakdanji službi bratom in
sestram.
Sveti Duh, Duh svetosti,
ki vlivaš svoje darove v srca
svojih
vernih
in še na poseben način v srca
tistih,
ki so poklicani, da bi bili
služabniki Kristusa,
pomagaj mladim,
da odkrijejo čar Božjega klica.
To te prosimo po Kristusu
našem Gospodu.
Amen.

