
                 

NEDELJSKI EVANGELIJ

P

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 

11 NEDELJA MED LETOM 

BESEDA O BESEDI, Jn 6,51-58

BIRMANSKA	NEDELJA	 -	 Pridi	 Sv.Duh,	 napolni	 srca	 svojih	 vernih	 in	 vžgi	 v	 njih	 ogenj	 svoje	
Ljubezni.	Pošlji	svojega	Duha	in	prerojeni	bomo	in	prenovil	boš	obličje	zemlej.	Molimo.	Bog	
naš	Oče.	Sv.	Duh	nas	posvečuje	in	uči,	da	bomo	v	življenju	spoznali	kaj	je	parav	in	vselej	radi	
sprejemali	njegove	spodbude.	Po	Kistusu	našem	Gospodu.	Amen.	
MOLIMO	 ZA	 NAŠE	 BIRMANCE	 IN	 BIRMANKE:	 	 ANO,	 GAJA,	 (tri)	 NIKE,	 TIMIJA,	 HANO,	
KATARINO,	 LARO,	 LOTO,	 MANCO,	 OTONA,	 PAOLA	 IN	 TILNA,	 da	 bodo	 sledili	 navdihom	
Sv.Duha	v	svojem	življenju.		O	Bog,	vir	vsega	dobrega.	
V	srcu	tvojega	Sina,	ki	so	ga	ranili	naši	grehi,		
si	nam	odprl	neizčrpne	zaklade	ljubezni.		
Naj	mu	zvesto	služimo,	ga	častimo		
in	mu	vselej	zadoščujemo.	
Prosimo	 te	 po	 našem	 Gospodu	 Jezusu	 Kristusu,	 tvojem	 Sinu,	 ki	 s	 teboj	 v	 občestvu	 Svetega	
Duha	živi	in	kraljuje	vekomaj.	Amen.	
»Srce	človeško	–	sveta	stvar.«	Tako	je	zapisal	naš	duhovnik	–	pesnik	Simon	Gregorčič.	Srce	ni	
sveto	 samo	 zato,	 ker	 je	motor	 življenja,	 podarjenega	 od	 Boga,	 in	 je	 že	 kot	 telesni	 organ	
nekaj	čudovitega.	Srce	 je	prvo,	k	začne	delovati	v	otroku,	spočetem	pod	srcem	matere,	 in	
zadnje	 preneha	 delovati,	 ko	 v	 človeku	 ugaša	 življenje.	 Srce	 je	 »sveto«,	 ker	 je	 središče	
čustvovanja:	 dobrote,	 naklonjenosti,	 ljubezni,	 žal	 pa	 lahko	 tudi	 hudobije,	 zla,	maščevanja,	
sovraštva.	Zato	ima	Gregorčič	prav,	ko	v	tisti	pesmi	pravi,	da	je	v	srcu	»naš	pekel	in	naš	raj«.	
Z	 besedo	 »srce«	 označimo	 celega	 človeka,	 njegov	 značaj:	 srce	 je	 lahko	 čisto,	 plemenito,	
odkrito,	zlato,	junaško,	pa	tudi	umazano,	nizkotno,	hinavsko.	
Tudi	 v	 govorici	 Svetega	 pisma	 je	 srce	 skupni	 pojem	 za	 človekovo	 bistvo	 in	 značaj	 ter	 vir	
življenjske	 drže.	 Ljudje	 »čistega	 srca«,	 ki	 jim	 je	 namenjen	 šesti	 blagor	 v	 govoru	 na	 gori	 z	
obljubo,	da	»bodo	Boga	gledali«,	so	tisti,	katerih	temeljna	drža	je	nepokvarjena	in	ki	temu	
ustrezno	 ravnajo.	 To	 so	obenem	 tisti	 »mali	 –	 otročiči«	 iz	 svetopisemskega	odlomka,	 ki	 se	
bere	 na	 današnji	 praznik.	 Na	 zunaj	 so	 lahko	 veliki,	 lahko	 so	 učeni	 in	 bogati,	 a	
najpomembneje	je,	da	so	mali	po	srcu.	Če	hočemo,	da	bo	naše	srce	zares	»sveta	stvar«,	se	
mora	vanj	pretakati	usmiljena	ljubezen	iz	Jezusovega	srca,	ki	pa	je	»presveta	stvar«.	
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IZ	ENE	SKRIVNOSTI	V	DRUGO	
Na	nedeljo	po	prazniku	Sv.Rešnjega	Telesa	 in	Krvi,	 ali	 kot	 se	poimenuje	 tudi	Telovo,	 imajo	marsikje	po	
župnijah	 slovesni	 obhod	 ali	 procesijo	 Sv.Rešnjega	 Telesa,	 kot	 zunanjo	 potrditev	 naše	 vere	 v	 resnično	
pričujočnost	našega	Odrešenika	v	Evharistiji.	
»Skrivnost	ali	»mysterium«	je	nekaj	kar	pripada	Bogu	in	spada	v	področje	polne	transcendence,	o	čemer	
človeški	 um	 samo	 bežno	 odkriva,	 saj	 smo	mi	 in	 vse	 stvarstvo	 samo	 odsev	 te	 skrivnosti.	 Če	 bi	 se	 Bog	
popolnoma	odkril,	ne	bi	bil	več	bog,	niti	slava,	niti	transcendenca.	Ostaja	nedoseglji,	kar	smo	poudarili	že	
prejšnjo	nedeljo	ob	praznovanju	Svete	Trojice.		
Pravzaprav	 je	 o	 skrivnosti	 mogoče	 samo	 ugibati,	 nemogoče	 jo	 je	 racionalizirati,	 čeprav	 je	 v	 bistvu	
sestavni	 del	 našega	 življenja,	 tako	 duhovnega	 kot	 materialnega.	 Zato	 je	 Jezus	 za	 nas	 pot,	 Resnica	 in	
Življenje	(prim.	Jn	14,6).	Skozi	to	skrivnost	»živimo,	se	gibljemo	in	smo«,	kot	bi	dejal	sv.	Avguštin.	Skozi	to	
perspektivo	 stopamo	 pred	 to	 skrivnost	 in	 je	 prirojen	 vir	 sprejemanja	 in	 vere	 s	 preprostim	 vzklikom	 s	
katerim	izključujemo	vsako	izključitev	ali	zadržanje	pred	sprejemom	te	skrivnosti.		
Seveda	 vsak	 predmet	 vere	 ima	 svojo	 racionalno	 utemeljitev,	 naš	 razum	 (ratio)	 ni	 izključen,	 znanost	 in	
filozofija	naravnost	pomagata,	da	ima	vera	tudi	svoje	razloge,	vendar	sta	verovanje	in	pripadnost	glavni	
dejanji	našega	odnosa	pred	Skrivnostjo,	ki	jo	predstavlja	Bog.	Zato	vsakokrat	pri	maši	duhovnik	vzklika	:	
»Skrivnost	vere«	in	naš	odgodor	je	jasen:	»Tvojo	smrti	oznanjamo	Gospod	in	Tvoje	Vstajenje	slavimo,	dokler	
ne	prideš	v	slavi.«		
Zakrament	 kruha	 in	 vina,	 skupaj	 s	 sv.	 Trojico,	 učlovečenjem,	 smrtjo	 in	 Vstajenjem	 Jezusa	 Kristusa	 je	
zaobsežen	v	preprostem	kruhu	in	vinu	pri	mašni	daritvi.	V	sveti	Evharistiji	je	Kristus	Božji	Sin,	utelešena	
Beseda,	mrtva	in	vstala,	naša	duhovna	hrana,	»nebeški	kruh«.	Torej	ni	bilo	dovolj,	da	je	Jezus	za	nas	umrl	
in	vstal,	marveč	je	v	tej	podobi	stalno	prisoten	v	svetu,	»dokler	ne	pride	v	Slavi«	(prim.	Mt	28,20).	Torej	ne	
samo	Njegova	Beseda,	tudi	ta	nebeška	hrana	je	potrebna,	da	se	okrepi	naša	vera.	Kakor	je	Beseda	na	nek	
način	otipljiva,	tako	mora	biti	tudi	Njegovo	Telo	otipljivo,	ne	samo	neka	simbolika,	ali	metafora.	Prav	to	je	
bistvo	 zakramenta,	 da	 je	 DAR	 KI	 JE	 DINAMIČEN	 (dynamis	 –	 moč)	 še	 bolj	 kot	 torej	 samo	 samo	 neka	
ontološka	pričujočnost,	ker	se	daje	sam	v	sebi	 in	vsem	nam.	Pa	še	nekaj	 je	treba	poudariti.	»Vzemite	 in	
jejte,	to	je	moje	Telo”	-		v	orientalskem	pomenu	je	razlaga	jasna:	»to	sem	jaz«	-	grško	»estin«.	Jezus	ne	pravi	
»ta	kruh«,	ampak	gre	v	teološkem	jeziku	za	transsubstanciacijo,	ko	gre	za	bistveno	drugačnot,	čeprav	se	
pri	tem	na	zunaj	kruh	popolnoma	nič	ne	spremeni	in	niti	vino,	ki	v	novi	zavezi	nadomešča	krvave	daritve	
živalskih	žrtev.	»To	deljate	v	moj	spomin«	-	vsakokrat	torej	se	ob	nenehnem	obhajanju	evharistije	na	vseh	
koncih	 sveta	 bistveno	 zgodijo	 trije	 dogodki:	 »Kruh	 –	 prisoten	 na	 oltarni	 mizi,	 je	 resnično	 in	 bistveno	
Jezusuvo	telo;	na	žrtveniku	(oltarju)	se	zgodi	enaka	žrtev	kot	na	mestu	imenovanem	Lobanja	(Kalvarija),	
torej	enkratno	Jezusovo	usmiljenje,	ki	je	v	svoji	Zveličavni	krvi	vzbudil	naše	zveličanje	in	potem	še	tretji	
dogodek:	Jezusuovo	Telo	postane	hrana	za	naše	življenje,	ko	jo	zaužijemo	z	zaupanjem	in	prepričanjem,	
da	hoče	Gospod	postati	naša	hrana	za	vsakdanje	duhovno	in	hkrati	tudi	“materialno”	življenje,	saj	je	pri	
tem	izključen	vsak	dualizem.		
Evharistija	 je	 življenje	 v	 tem,	 da	 se	 le	 to	 oblikuje	 v	 nas	 in	 odstranjuje	 naše	 duhovne	 rane	 in	 s	 tem	
premaguje	duhovno	smrt.	To	je	motor,	spodbuda	in	motivacija.	
Jezus	je	hotel	biti	v	evharističenm	redu	prisoten	podobno	kot	hrana	v	našem	vsakdanjem	življenju.	Želi,	
da	jemo	Njegovo	meso	in	pijemo	njegovo	kri.	To	je	ta	vzvišeni	dar	in	čar	Boga	v	našem	življenju.	Seveda	za	
človeka,	ki	ne	veruje	nekaj	nesmislnega	in	nepotrebnega,	morda	celo	“ljudožrskega”,	če	bi	rekli,	da	“jemo	
Jezusa”,	(tako	so	se	čudili	tudi	Judje	-	“kako	nam	more	ta	dati		svoje	meso	jesti”	-Jn	6,52),	ker	se	tak	človek	
ne	more	prepustiti	čaru	našega	Boga,	ki	 je	zmožen	postati	naša	hrana	na	takšen	nepojmljiv	način.	Zato	
pravi:	“Kdor	jé	moje	meso	in	pije	mojo	kri,	ostaja	v	meni	in	jaz	v	njem”	(Jn	6,53)	in	nadaljuje:	“Če	ne	jeste	
mesa	Sina	človekovega	in	ne	pijete	njegove	krvi,	nimate	življenja	v	sebi.	Kdor	jé	moje	meso	in	pije	mojo	kri,	
ima	večno	življenje	in	jaz	ga	bom	obudil	poslednji	dan”(Jn	6,54).		
Ne	odklanjajmo	te	hrane.	Kakor	se	moramo	hraniti	vsak	dan,	da	lahko	preživimo,	tako	se	potrudimo,	da	
smo	vsaj	ob	Gospodovem	dnevu	-	nedelji-	deležni	njegovega	veličastnega	daru:	evharističnega	kruha.	

https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si
https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


SVETO	
REŠNJE	TELO	IN	KRI	

Duhovnik	pri	spremenjenju	ponavlja	za	Jezusom	besede:	»To	je	moje	telo	…,	to	je	moja	kri	…	
Kaj	pomeni	besedica	»to«?	
Pomeni	kruh	in	vino,	ki	ju	je	dala	narava:	zemlja,	rudnine,	voda,	zrak,	sonce	,	dež,	veter,	rosa,	
vročinah,	hlad	…	
Pomeni	tudi	delež,	ki	ga	je	dodal	človek,	ko	je	oral,	sejal,	okopaval,	obrezoval,	škropil,	žel,	
trgal,	mlel	…	Sodelovale	so	tudi	tovarne,	ki	so	dale	orodje,	škropivo,	stroje,	posode	…		
Jezus	je	s	svojim	telesom	in	krvjo	povezal	vso	naravo	in	celotnega	človeka.	Vse	posvečuje	in	
vsemu	daje	svojo	Božjo	prisotnost.	
»…	ki	se	daje	…«	Ljudje	smo	po	naravi	takšni,	da	neradi	dajemo.	Mnogo	rajši	jemljemo.	Zakaj	
so	na	svetu	prepiri,	spopadi	in	vojne?	Zato,	ker	nekateri	hočejo	jemati,	česar	jim	drugi	ne	dajo.	
Jezus	je	drugačen.	Daje	in	se	daje.	Postaja	med	nami	kruh	in	ga	ponuja,	naj	ga	vzamemo,	
razlomimo	in	jemo.	
Računsko	vzeto	se	Jezusu	takšno	dajanje	ne	izplača.	Prav	tako,	kot	se	kruhu	ne	izplača,	da	se	
daje	v	jed.	Zmanjka	ga	in	ni	ga	več.	V	resnici	pa	se	spremeni	v	drugačen,	višji	način	bivanja.	
Spremeni	se	v	življenjsko	moč	tistega,	ki	ga	je	jedel,	da	postane	močan	in	zdrav,	sposoben	za	
delo	in	za	ljubezen.	Tudi	materi	se,	računsko	vzeto,	ne	izplača	biti	mati,	roditi	in	vzgajati	
otroke	ter	skrbeti	za	družino.	Vsega	tega	ji	nihče	ne	more	poplačati.	Toda	njeno	dajanje	se	
spremeni	v	višjo	obliko.	Svetu	je	dala	novega	človeka,	ki	ga	ne	more	dati	nihče	drugi	kot	le	
ona.	
Podobno	velja	za	očeta	v	družini,	za	učitelja	v	šoli,	za	delavca	v	tovarni,	za	zdravnika	v	
bolnišnici,	za	duhovnika	v	župniji,	skratka,	za	vsakogar,	ki	se	daje	in	mu	pri	tem	ne	gre	
predvsem	za	lastno	korist.	Računsko	gledano	se	to	dajanje	nikomur	ne	izplača,	toda	človeštvo	
od	takih	dajalcev	živi.		
Med	vsemi,	ki	se	dajejo,	pa	se	najbolj	daje	Jezus.	Zato	svet	od	njega	najbolj	živi.	 	

15.06.2010	
PONEDELJEK		
Vid,	mučenec

KRIŽ 							16.00 ++SAMO in FERDO BORDON, Križ 107

16.06.2020	
TOREK		
Gvido,	škof

KRIŽ

							
						19.00	
					

++ŠONC in PIRJEVEC, Šepulje 227

17.06.2020	
SREDA	
Jožef	Marija	Cassant,	duhovnik KRIŽ

						

													
								19.00 +MARIJA MACAROL, Šepulje 29, 8.dan

18.06.2020	
ČETRTEK		
Marko	in	Marcelijan	mučenca

		
											

19.06.2020	
PETEK	
SRCE	JEZUSOVO

					

20.06.2020	
SOBOTA	
MARIJINO	BREZMADEŽNI	SRCE

AVBER
		
							19.00 +NELI OREL, Ponikve 1, pn. sorodnikov

21.06.2020	

12.NEDELJA	MED	LETOM	

Alojzij	Gonzaga	

KAZLJE	

SV.ANTON

				
						

									8.30				
						

							10.00

+	SLAVKO	MILIČ,	Kazlje	44	

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

Prihodnjo	 nedeljo	 je	 sveta	 maša	 ob	 10h	
pri	 sv.	ANTONU.	V	Tomaju	 tako	ni	maše,	
čeprav	bo	zvonilo	kot	običajno.	
Letos	namreč	obhajamo	pri	sv.	Antonu	in	
v	 Križu	 550	 letnico	 posvetitve	 cerkve.	
Obe	 sta	bili	 namreč	posvečeni	 leta	 1470,	
3.maja.		
Do	 nadalnjega	 se	 moramo	 še	 vedno	
držati	 navodil	 NIJZ,	 ki	 se	 nanašajo	 na	
dejavnosti	 v	 zaprtih	 prostorih	 in	 je	
onemogočena	 razdalja	 1,5	 m,	 torej	
razkuževanje	 in	 nošenje	 obrazne	maske.	
Več	 o	 tem	 si	 lahko	 ogledate	 na	 naši	
spletni	 strani	 pod	 rubriko	 PRAVILA	 v	
novih	obvestilih	za	dejavnosti	v	cerkvah.

DUHOVNA ISKRICA


