NEDELJSKI EVANGELIJ

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

Mt 10,37–42

ŽUPNIJSKI PRAZNIK sv.PETRA IN PAVLA

PRIČEVALCI
Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo ima pravico do njih. To so ceste, parki,
gozdovi, planine … Druge so bolj naše: stanovanje, vrt, delovno mesto … Nekatere so
pa popolnoma naše. Ljubosumno jih varujemo in dostop vanje ima le tisti, komur
dovolimo in kolikor mu dovolimo. To so naše osebne in družinske zadeve.Vzemimo,
da se najde nekdo, ki bi se hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi dejal: jaz sem več, kot
sta ti oče in mati, brat in sestra, mož in žena, sin in hči – kaj bi mu rekli? V današnjem
evangeliju beremo o nekom, ki je nekoč tako govoril. Mnogi so njegovo povabilo vzeli
zares in šli za njim. Njega so vzljubili bolj kot vse drugo, celo bolj kot svoje
življenje.Začuda se je to ponavljalo dolga stoletja in se ponavlja še danes. Fantje in
dekleta zapuščajo starše, se odpovedujejo družinskemu življenju in še marsičemu, da
bi mogli biti bliže njemu. Navdihujejo se ob njegovih besedah, da svoje življenje najde
tisti, ki ga zaradi njega izgubi. Da je vse dobil tisti, ki je zaradi njega vse zapustil. Če
kdaj, je danes ta korak korak vere. Včasih so rekli: »Pojdi za Gospoda, boš spoštovan
in jedel boš bel kruh.« Danes rečemo: »Na tej poti te ne čaka dosti dobrega, kar cenijo
ljudje, toda čaka te Človek z najbolj ljubečim srcem, kar jih je imel svet. Na to pot stopi
le, če ti on pomeni največ, če ti pomeni vse.« V teh dneh velja poseben pozdrav
novomašnikom po vsej naši deželi, pa tudi bogoslovcem, novincem in novinkam! Ni
bistveno koliko jih je. Bistveno je, da se vsi zavedamo, da so pričevalci nečesa, kar je
več kot vse, kar imamo na zemlji, celo več kot življenje.
Če bi jih kdaj zmanjkalo, bi svet postal zelo reven. Podprimo njihovo odločitev za to pot
z našo iskreno molitvijo in priprošnjo zanje.
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 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.
Na današnjo nedeljo sklepamo ORATORIJ 2017. Udeležilo se ga je 75 otrok, 12 animatorjev in 3
voditelji. Bilo je pestro. Zares prisrčna hvala vsem, otrokom za poslušnost in igrivost, animatorjem
za vztrajnost. Posebej gre zahvala duši oratorija, ge. Andreji Daolio, Alenki Kavčič, Damijani Jekše,
Mateji Šperne, Pliskovljanom za mize, Osnovni šoli Dutovlje za oskrbo s kosili, staršem, ki ste
vsakodnevno prinašali priboljške, Bogu in Mariji za nebeško varstvo. Zahvala tudi redkim
neimenovanim sponzorjem, predvsem podjetju INKOM iz Ajdovščine za darovani LEON sladoled,
g.dr. Juriju in ge.Vojki za sobotne omlete, Sergiju in Janezu za pripravo piknika, ter družini, ki je
pripravila oratorijsko torto. Danes zvečer vabljeni v KD Tomaj na veseloigro Amaterske skupine iz
Šempasa ob 19.30. Jutri v ponedeljek, 3.julija ob 20h v KD predstavitev Jakobove poti po Španiji.
Predstavila jo bosta Ljubislava in Amadej Škibin. Lepo vabljeni.
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»In kdor ne vzame
svojega
križa in ne hodi za
menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje
življenje,
ga bo izgubil;
in kdor svoje
življenje
zaradi mene izgubi,
ga bo našel.
Kdor vas sprejme,
mene sprejme;
in kdor sprejme
mene,
sprejme tistega,
ki me je poslal.«
(Mt 10,38–40)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL

Ko se odločimo in z Jezusom krenemo na pot, smo pod novim
vodstvom. Jezus ni le naš Odrešenik, je tudi naš Gospod, brat, oče …
Člani njegove družine smo. Igramo v njegovem moštvu. Borimo se na
njegovi strani. V našem starem življenju smo bili brezupno zamreženi v
greh. Noben naš napor nas ni mogel osvoboditi iz ječe naše zagledanosti
vase ali odvrniti od nas končnosti smrti. Toda ko je prišel Jezus, se je
lotil sijajne rešilne operacije. Zdaj pripadamo Jezusu. On je naš novi
Gospodar. Vse, kar smo in kar imamo, pripada njemu. To je najbolj
osrečujoča predanost, ki je sploh mogoča. Služba njemu je prava
svoboda. Osvobojeni smo greha. Svobodno lahko delamo, kar je prav.
Svoje življenje lahko uporabimo za ljubečo službo bližnjemu na tak
način, ki si ga pred odločitvijo zanj in njegovo pot nismo mogli niti
zamisliti. Čeprav je Jezus naš Gospod, nas nikakor nima za sužnje. Prav
nasprotno; ima nas za svoje prijatelje. Ves se posveča skrbi za naše
dobro, za našo osebnostno rast in napredek v krščanskem življenju.
Jezusu služimo, ker sami hočemo, ker je osvojil naša srca, ker mu
dolgujemo življenje, ker ga ljubimo. In ker smo se odločili za to ter to
počnemo z veseljem.
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Nebeški Oče,
z vso svojo ljubeznijo obdari
naše zamejce in rojake po svetu,
da bodo ostali zvesti Bogu in domovini.
Odgovorne v vladi spodbujaj,
da bi se bolj dosledno in odločno zavzemali
za spoštovanje mednarodnih zavez,
kar bi našim rojakom omogočilo
boljše možnosti za življenje
ob drugih narodih in jezikih.
Zahvaljujemo se ti zanje
in njihovo ohranjanje
narodnih in verskih vrednot.
Priporočamo jih v varstvo in blagoslov
naši skupni Materi, ki jo častimo kot
Marijo Pomagaj in Kraljico Slovencev.
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ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

