NEDELJSKI EVANGELIJ
Mr 5,21–43
»TALITA KUM«
Jezus nam hoče z današnjim evangelijem ponovno sporočiti, da je on gospodar
in izvor življenja. Pripoveduje o dveh čudežih, ki se med seboj dopolnjujeta. Gre
za obuditev življenja Jairovi hčeri in za ozdravljenje žene, ki je trpela zaradi
krvotoka. Brž ko se je »šef« sinagoge Jair predstavil in lepo prosil, da bi njegova
hči ozdravela, je jezus pristal na to, da gre z njim. Kraj, kjer so se nahajali, je bilo
gotovo zelo težko zapustiti. »Mnogo ljudi ga je obdajalo in stiskalo!« Med to
množico pa se je nahajala tudi ženska, ki je bila videti nekam izgubljena. Imela
je kronično bolezen in zdravniki je niso bili zmožni pozdraviti. Prizadevala si je,
da bi se dotaknila roba njegove obleke, in si dopovedovala: »Ozdravela bom!«
Krvavitev se ji je res takoj ustavila, kakor hitro ji je v tisti zmedi uspelo preriniti se
do Jezusa. Poleg tega čudeža je Jezus k življenju obudil še mlado deklico, kljub
temu da so prišli ljudje jemat pogum očetu Jairu, češ da je bolno dekletce
medtem že umrlo.
Oba čudeža vračata življenje. Pri tem se lahko spomnimo, da ima vse tisto, kar
se tiče krvi, za Izraelce zelo jedrnat in verski pomen. Kri jim je vedno sedež
življenja in simbol življenja. Vse, kar se tiče življenja, je v tesni zvezi z Bogom, ki
je edini gospodar življenja.
S tem postopoma odkrivamo, da sta ti dve ozdravljenji, čeprav sta na videz tako
različni, v resnici zelo sorodni. Prvo omogoča ponovno odkrijte življenja, o
katerem bi zaradi nenehne krvavitve utegnili misliti, da se izteka. Drugo
ozdravljenje pa ponovno vzpostavi dihanje pri otroku, ki je že prenehal dihati.
Dejstvo je, da sta Jair in žena s krvotokom prežeta z enakim prepričanjem:
Jezus in edino on sam je sposoben zdraviti. Po tem prepričanju jima je bil dan
ves pogum, s katerim sta dosegla celo prejem življenjske moči. Imamo tudi mi ta
pogum, ki omogoča, da »vstanemo v življenje« in ga resnično živimo?
OBVESTILA IN SPODBUDE
Zahvala vsem za lepo izpeljan ORATORIJ 2018, najprej našim animatorjem z
voditeljico go. Andrejo, g. Alenko, vsem pridnim otrokom, Osnovni šoli Dutovlje
za oskrbo s koslli, staršem in tudi duhovni podpori molivcev zato, da naše
vsakodnevno druženje ni bilo samo “ringaraja” pač pa tudi srečevanje z
Jezusom.
Z oratorijem smo zaključili veroučno leto. Dobili ste spričevala in sedaj se
začenjajo počitnice. Otroci, nadihajte se svežine prostega časa in kjerkoli
pač boste, ujemite trenutek tudi za svojega duha: nedelja je Gospodov
dan, naj ne bo brez sv. maše.
Ponovno se bomo srečali sredi septembra. Datum bomo sporočili v naših
oznanilih.
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Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila
njegove obleke. Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom
rešena.« In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena
nadloge. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali
in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni
umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s
seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila
deklica. Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni:
»Deklica, rečem ti, vstani!«
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL - za otroke
Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum!« (prim. Mr 5)
Nihče več ni upal,
da bi deklico lahko kdo rešil,
toda Jezus jo je
obudil v življenje.
Dobri Bog, pomagaj mi,
da bom ohranil zaupanje vate,
kadar se mi
zdi kaj težko.
Hvala, da te lahko kadarkoli prosim za
tvojo pomoč
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PONEDELJEK

KAPELA

03.07.2018
TOREK

KRIŽ

Tomaž, apostol

04.07.2018
SREDA
05.07.2018
ČETRTEK
Ciril in Metod, slov. apostola,
sozavetnika Evrope

06.07.2018
PETEK
Marija Goretti, dev.mučenka

07.07.2018
SOBOTA

08.07.2018
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Ali poznaš odlomek iz Jezusovega evangelija,
ki se navezuje na zgornji stavek in sliko?
Božja beseda nam ga pri maši predstavi na 13. navadno nedeljo.
Še posebej pozorno mu prisluhni ali pa ga poišči v svojem Svetem
pismu.

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod
19.00

✞✞ Jerman, Šepulje 20

8.00 Po namenu od drugod

KRIŽ

19.00 ✞✞ Cotič in Gec, Križ 150

KAPELA

19.00 ✞ Lojzka Šonc, Tomaj 61a

AVBER

19.00 ✞✞ Ukmar, Gec, Čehovin,

KAZLJE
TOMAJ

Smo na začetku počitnic. To je čas,
ko si za vse mesece v letu nabiramo
nove duhovne in telesne energije.
Hvala Bogu in klicu srca, da se
zavedamo, da je bogoslužje,
nedeljska maša, eden
najpomembnejših dogodkov tudi v
počitniških dnevih. Ne pozabimo se
odzvati temu klicu, četudi nas pot v
teh poletnih mesecih odvede stran
od domače cerkve. Jezus nas vabi
povsod, ne glede na to, na kateri
konec sveta se odpravimo.

Ponikve 31

8.30 ✞ Filip Terbižan, Kazlje 21
10.00
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