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IN KDO JE ZATE JEZUS KRISTUS?
Mnogi ne vedo, da so bila o Jezusu
povedana že vsa mnenja, od
najglobljih do povprečnih, in vsi
ugovori proti njemu že neštetokrat
zavrnjeni. Vsaka beseda Nove
zaveze je bila že tisočkrat
prerešetana in precejana. Med
besedili vseh časov in krajev so
ravno svetopisemsko besedilo
preučevali zdaleč največ in z
neprimerljivo zagrizenostjo.
Že pri Jezusovih judovskih
sodobnikih in rojakih so se mnenja
o njem silno razhajala. Za ene je bil
in je Božji Sin, Maziljenec,
Odrešenik, za druge pa navaden
človek, samozvanec, slepar,
prevratnik, hujskač, sanjač ali celo
obsedenec. Po dvajsetih stoletjih se
je pahljača mnenj samo še
razširila: islam ga ima za preroka,
judovstvo za rabija (učitelja),
neverujoči kvečjemu za humanista
in učitelja morale, razne sekte in
new age za enega od poslancev iz
onstranstva, enega izmed mnogih.
Zanimivo je, da je že Jezus svojim
najožjim spremljevalcem postavil
to izzivalno vprašanje: »Kaj pravijo
množice, kdo sem? In kaj vi
pravite?« Izkazalo sej, da so
prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem. Toda nekdo je vedel za pravi odgovor –
apostol Peter: »Ti si Mesija, Božji Maziljenec.« A do tega spoznanja se ni sam dokopal.
Bilo mu je dano od zgoraj.
Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem skrivnostnem človeku najdemo pravi, trezen,
utemeljen odgovor? Vsakih nekaj let se pojavi nova teorija in za njo druga in tretja in …
Katoličani in mnogi drugi kristjani verujemo, da tisti Peter, ki je nekoč edini vedel za
pravi odgovor, še vedno živi naprej v Cerkvi skozi zgodovino.
Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori, pisec še ene uspešnice o Jezusu, je zapisal:
»Knjiga je ponavadi monolog, piščev samogovor. Evangelij pa je razgovor, ki se ne
končna nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Tako še vedno vprašuje in bo vedno
spraševala skrivnostna glavna oseba evangelija prav vsakega človeka.«
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Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame
vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti,
ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«
(Lk 9,23–24)
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DUHOVNA MISEL
V OBRAZ IN V HRBET

RAZPORED SV. MAŠ

24.06.2019
PONEDELJEK
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA

Gospod, tako težko te je vedno razumeti! Kako težko je vse gledati z očmi vere
in vedno, kot ti, imeti pred seboj Očetovo voljo! Hoditi moram v svetlobi milosti in v temi
bolečine, ne da bi se čudil samemu sebi, ne da bi zdvomil nad tabo.
Mar ni potrebno, da te gledam v obraz in v hrbet, če te hočem res dobro poznati? V obraz: kadar
mi prihajaš naproti,
ko vidim tvoje obličje v luči sijaja in tvoje slave in z nasmehom tvoje dobrote,
da z mojih ustnic privre zahvala v veselem slavospevu …
V hrbet: kadar se zdi, da odhajaš,
ko me spominjaš moje nemoči in moje slepote in nesmiselnosti mojih utvar.
V obraz in v hrbet. Pomagaj mi, da te spet spoznam:
tebe, Boga, ki si čisto blizu, tebe, Boga, ki si na videz daleč, da ti povem
z enako zaupnostjo: hvala ti za dneve svetlobe, oprosti za vse večere dvoma.
Gospod, predvsem mi pomagaj razumeti, da lepše razkrivaš svoje skrivnosti,
kadar me kljub mojemu upiranju prisiliš, da hodim za teboj, ki nosiš križ …
Takrat te sicer res vidim samo v hrbet, toda ko stopam za teboj, po tvojih stopinjah,
se kakor ti učim ubogati Očeta, trpeti za ljudi;
takrat zasledim tvojo ljubezen, ki jo deliš, in najdem te nazadnje, Gospod –
ne več takega, ko si v obraz, niti ne takšnega, kot si v hrbet,
ampak takega, kot si v svojem srcu.

25.06.2019
TOREK

Znamenje krščanstva
ni veličastna cerkev
ali katedrala z
zlatimi oboki in
srebrnim okrasjem, z
vzvišeno liturgijo in
lepo glasbo.
Znamenje krščanstva
je nemoč, majhnost,
ranljivost, in še
vedno križ, na
katerem človek dan
za dnem, kapljico za
kapljico tiho daruje
svoje življenje.
Znamenje krščanstva
je torej povsod, kjer
se ljudje zavestno postavijo na stran revnih in nemočnih in nesebično delijo skrbi z ljudmi v
stiski. Je povsod, kjer je vidna ljubezen, opazna in otipljiva na človeškem telesu, v toplini srca,
kretnjah rok in nog, v poslušanju in pogovoru in v lesku oči.
Znamenje krščanstva je sprejemanje lastnega križa v vsakdanje življenje in udejanjanje
Kristusove ljubezni po nas.

30.06.2019
12. NEDELJA MED LETOM

KRIŽ

19.00

✞ ✞ UKMAR, Šepulje 25

KAPELA

7.30

ZA ORATORIJSKE OTROKE IN ANIMATORJE,
PN.Tomaj 120

Virgilij, škof

KAPELA

7.30

V ZAHVALO ZA USPEŠNO ŠOLSKO LETO,
TOMAJ 30

27.06.2019
ČETRTEK

KAPELA

7.30

PO NAMENU ROMARJEV S SVETE GORE

SRCE JEZUSOVO

KAPELA

7.30

PO NAMENU ROMARJEV S SVETE GORE

29.06.2019
SOBOTA

Ž.CERKEV

9.00

✞ BOGDAN VRAN, Tomaj 6

KAZLJE

8.30 ✞✞ MARIJA ŠKAPIN, Kazlje 16, p.n.

Viljem, opat
DAN DRŽAVNOSTI

26.06.2019
SREDA

Ema Krška, kneginja

28.06.2019
PETEK

SV. PETER IN PAVEL, apostola,
farna zavetnika, v naši škofiji
praznik Svetogorske Matere
Božje

Zunanja slovesnos župnijskega
praznika sv. Petra in Pavla

TOMAJ

Ide Trbižan

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
(sklep Oratorija)

Začenjamo ORATORJI 2019 “IMAŠ MOČ” ki bo potekal od torka 25.junija - do nedelje
30. junija 2019 in ga zaključimo s sv. mašo v nedeljo 30.junija ob 10h v tomajski cerkvi
ob praznovanju apostolov Petra in Pavla. ter zunanji slovesnosti praznika SRCA
JEZUSOVEGA.
Oratorija se udeležuje 64 otrok, 14 animatorjev in 3 voditelji (katehistinja Andreja, ga.
Alenka iz Pliskovice in župnik). Vabimo prostovoljce za pomoč v kuhinji.
Hvaležni smo vsem, ki boste našim otrokom prinesli tudi kakšne “priboljške”, zaželjeno
je tudi sadje in sok (posebej v soboto in nedeljo). Za kosilo so otroci preskrbljeni.
Hvaležni smo firmi INCOM, d.o.o. za darovani sladoled.
Otroci naj za oratorij obvezno nosijo pokrivala, ker se obeta zelo vroče vreme!!
Ob podelitvi spričeval, bi bilo primerno, da se starši spomnite katehistinj, vsaj z majhno
rožico in zahvalo za njihovo vzgojno delo.
Vsem, ki ste darovali za tepih v prezbiteriju se iskreno zahvaljujem (21 darovalcev).
Upam, da bo postavljen že za praznik sv. Petra in Pavla. Če se še kdo ojunači, bomo
višek namenili za kritje stroškov pri postavitvi nosilnih tramov v gospodarskem poslopju
(cca. 1.100€), varovalne mreže za potrebe oratorija (300€), novi reflektorji v župnijski
cerkvi (300€).
Iskrena zahvala NN darovalcu za novo omaro na pevskem koru, Nabergojevim in
Jugovim pa za postavitev inox mreže v železnih vratih župnijske cerkve.

