NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,
PLISKOVICA IN AVBER
12. NEDELJA MED LETOM

Mt 10,26–33

NE BOJTE SE!
Tistega, ki vzdržuje svoj odnos z Bogom, to je, se ohranja v Božji milosti, pravi
današnji evangelijski odlomek, bodo morda fizično sicer res lahko ubili; lahko mu
bodo vzeli tisto bivanje, ki je podobno senci, na noben način pa mu ne bodo
mogli vzeti življenja, ne bodo mogli pretrgati njegovega odnosa z Bogom. Tega
ne morejo storiti drugi. To lahko stori samo tisti, ki ni zvest svoji obveznosti in ne
prizna Jezusa pred ljudmi. To je torej ukaz, ki predstavlja jedro Jezusovega
učenja: Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel, kar pomeni,
da lahko popolnoma odvzame življenje, nepopravljivo potrdi prelom odnosa z
njim. Stavek je trd in na prvi pogled se v tem primeru »bojte se« zdi sinonim
izraza »strah naj vas bo«; razlogi pa, ki jih navaja Jezus, zelo zabrišejo ta
pomen. Jezus pravi, da je Bog Oče za tiste, ki jih je on sam poslal na svojo žetev
(Mt 9,38). In Oče skrbi za svoje stvari, tudi za vrabce, ki se prodajajo za en
novčič. Oče je svojim odposlancem blizu tudi takrat, kadar so na sodiščih in jim
pomaga po svojem Duhu (Mt 10,20). Jezus to tukaj pove s prelepo prispodobo:
“Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti.” V kakršnem koli položaju se poslani
znajde, vedno je pod Očetovim varstvom. Jezus namreč pravi: “Več kot mnogo
vrabcev ste vredni vi.” V tej luči ukaz “bojte se rajši tistega” izgubi svoj pomen
strahu in kakor povsod v Svetem pismu izraža vdanost v Očeta, izraža ljubezen;
in če že je nek občutek strahu, gotovo ni strah pred obsodbo, ampak strah, da
ne bi ugajali Očetu, da bi izgubili tisti življenjski in večni odnos, ki ga imamo z
njim in ga on želi ohraniti za večno.
Sedaj je vse jasno. “Ne bojte se” je spodbuda k zvestobi še iz drugega razloga:
da bi ohranili edinost z Jezusom, ki nas čaka.
OBVESTILA
V naših župnijah je na obisku kip fatimske Matere Božje. Za kratek čas naj Marija obišče vsako
družino. Časa imamo do 8.julija dopoldne. Začeli smo danes, 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 obisk 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 Marijin kip v Lokvi. Lepo prosim, če da se primerno
organizirate, da ne bo prihajalo do zastojev na Marijinem potovanju.
V torek, 27. junija pričenjamo Oratorij 2017. Ne sprejemamo več prijav. Če ima kdo od staršev čas,
se nam lahko pridruži, da bodo otroci bolj varni. Starši, imejte telefon pri roki, če bomo česa
potrebovali za vaše otroke.
Zahvala za dar za cerkev družini Bordon ob pogrebu g. Ferda Bordon iz Križa.
Zahvala za dar za cerkev družini Žerjal ob pogrebu g. Rudolfa Žerjal iz Pliskovice.
Hvala družini Ebert iz Tomaja za prispevek oratoriju: voda za bazen – za pridne otroke in g. Janezu
Bajtu za strokovno oskrbovanje montažnega bazena.
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Ne bojte se jih torej!
Nič ni namreč
prikritega,
kar bi se ne razodelo,
in skritega,
kar bi se ne zvedelo.
Kar vam pravim v temi,
povejte pri belem
dnevu;
in kar slišite na uho,
oznanjajte na strehah!
Ne bojte se tistih,
ki umorijo telo,
duše pa ne morejo
umoriti;
bojte se marveč
tistega,
ki more dušo in telo
v pekel pogubiti.
(Mt 10,26–28)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Molitev ob dnevu državnosti:
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,
prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo,
našo domovino in domovino naših prednikov.
Podeli ji svobodo, varnost, mir
in pravo mesto v svetovni družini narodov.
Podpiraj jo na poti k duhovni
in družbeni prenovi po svoji volji.
Bog našo nam deželo,
Sprejmi kri, ki je bila darovana
Bog živi ves človeški rod,
za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok,
Brate vse
da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih
Kar nas je
tleh. Posebej te prosimo,
Sinov slovenske matere.
vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici
in pravici,
da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju.
Vsem pa, ki so odšli po svetu,
a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo,
pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,
da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,
deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj
in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

26.06.04.2017
PONEDELJEK

KAPELA

800

Po namenu od drugod

27.06.2017
TOREK

KAPELA

800

Po namenu od drugod

KAPELA

800

Po namenu od drugod

Ž.CERKEV

930

Po namenu od drugod

30.06.2017
PETEK

KAPELA

800

Po namenu od drugod

01.07.2017
SOBOTA

KAPELA

800

Po namenu od drugod

1100

Bogoslužje sv. krsta

Ema Krška, kneginja

28.06.2017
SREDA
Irenej, škof, muč.

29.06.2017
ČETRTEK
SV. PETER IN PEVEL,AP.

KRIŽ
02.07.2017
13. NEDELJA
MED LETOM
Nedelja Slovencev po
svetu

PLISKOVICA

TOMAJ

830
1000

VV Orel, Pliskovica 56
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
(oratorijska sv. maša, po njej otroci
predstavijo svoje delo na oratoriju)

Tvoja ljubezen je vedno z menoj. Kako čudovit dar si mi dal! Našel sem dom v tebi.
Tudi če sva narazen, nosim tvojo ljubezen s seboj, z zavestjo, da je vedno del mene. O, Bog,
prosim te, pomagaj mi, da bom vsak dan v stiku s tvojo ljubeznijo. Naj jo čutim, naj mi daje moč
in zaupanje, ko bom stal pred preizkušnjami.
Naj se nikoli ne ločim od tvoje ljubezni. Varno me vodi skoz vsak moj dan in me pripelji v tvoj
večni dom. Amen.

