
 
NEDELJSKI EVANGELIJ OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,   

PLISKOVICA IN AVBER 
14. NEDELJA MED LETOM 

 
   Štev.: 29/letnik V.                                                                            09 JULIJ 2017 

Mt 11,25–30 
»UČITE SE OD MENE IN NAŠLI BOSTE MIR SVOJIM DUŠAM« 

 

V tem kratkem odlomku se Jezus kaže kot poosebljena modrost. Oče se 
razodeva po njem in Jezus v sebi uresničuje, kar je Stara zaveza 
govorila o modrosti. On razsvetljuje preproste. Kakor je rečeno v 
Sirahovi knjigi, je on tisti, ki vabi ljudi, naj vzamejo nase njegov jarem in 
njegovo breme, to je njegove nauke, da bi našli počitek. Edinost med 
njim kot Sinom in Očetom je tako globoka, da čuti, kako ga v polnosti 
pozna samo Oče: “Nihče ne pozna Sina razen Očeta.” Gre za vzajemno 
poznavanje, saj Sin ve, da ga lahko samo on razodene drugim: “Nihče 
ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.” To so 
torej Jezusove izbire. Jezus gleda množice, ki so utrujene, obupane in 
brez vodnika, ter jim pravi: “Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste 
obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili.” Kot pravo 
poosebljenje modrosti podarja svoj nauk (jarem, breme), o katerem smo 
brali v “govoru na gori”, ko je ob ponovnem prebiranju postave in 
prerokov učil, naj jih živimo v polnosti, s pogledom, obrnjenim k Očetu; 
učil nas je, naj jih živimo kot sinovi, ki ljubijo in se ne čutijo 
preobremenjeni z razlagami tistih, ki hočejo, naj jih spolnjujejo drugi, 
sami pa jih niti s prstom nočejo premakniti. Seveda Božjo postavo lahko 
primerjamo z “jarmom” ali z “bremenom”, vendar je to prijetno in lahko, 
če jo živimo kot sinovi, kakor jo je živel Sin; v krotkosti in ponižnosti. 
Jezus pravi: “Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen.” 
Jezus je v svojem obnašanju sam postal majhen med malimi, krotak in 
ubog, ponižen in preprost. Postavil se je poleg malih, ki jih doživlja kot 
svojo družino. Hoditi namerava tako, da bo še naprej živel iz vsake 
besede, ki prihaja iz Božjih ust. V boju, ki se bo vsak čas začel, bo Jezus 
zavzel takšno držo. 

Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas 
bom poživil. 

Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem 
krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim 
dušam. Zakaj moj jarem je prijetenin moje breme je 
lahko.«  

 
(Mt 11,28–30) 

 

OBVESTILA 
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Sklenili smo potovanje kipa Fatimske Matere Božje po naših župnijah. Hvala vsem družinam, ki ste 
sprejli Marijo romarico, se ji poklonili, izprosili potrebnih milosti za vaše družine, pa tudi za vse 
naše župnije. Naj ostaja njeno varstvo in naj nas spremlja v življenju. 
V času moje odsotnosti v župniji se v primeru pogreba obrnite na g. župnika Dominika Bizjaka v 
Vojščico na telefon 031 882 313. 
Prihodnjo nedeljo bo imel sv. mašo v Pliskovici in v Tomaju g. Ličen Anton ob običajnih urah.  



  

10.07.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
 

          
   

 
Po lastnem namenu drugod 

11.07.2017 
TOREK 
Benedikt, opat 

 
 

 

    
 
 

12.07.2017 
SREDA 
Mohor in Fortunat 

 
 

          
 

 
 

13.07.2017 
ČETRTEK 
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14.07.2017 
PETEK 
 

 
 
 

   
  

 
 

15.07.2017 
SOBOTA 
Bonaventura, šk. Uč. 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

16.07.2017 
15. NEDELJA 
MED LETOM 
 

 
PLISKOVICA 
TOMAJ 

         
  830 
1000   

 
V Rudolf Žerjal, Pliskovica 44, 
30.dan  
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 

Hvalnica Očetu … 
 

“Slavim te, Oče.” Jezus besedo Oče v Matejevem evangeliju doslej izgovori že 
dvaintridesetič in v teh vrsticah to stori petkrat. Nič čudnega ni, če jih Matej 
začenja z vso slovesnostjo: Tedaj je Jezus spregovoril in rekel. Že prvi izraz je 
pomenljiv. Jezus, ki so ga odklonili, je kljub vsemu zaznal Očetovo navzočnost. 
Ta se ne neha razodevati in nadaljuje s svojim delom odrešenja. Pri tem pušča 
vnemar modre in razumne, ki mislijo, da razumejo in da imajo Janeza lahko za 
obsedenca, njega samega pa za požrešneža in pijanca. Jezus se ne meni zanje in 
nam govori o Očetu, o njem, ki je Gospod neba in zemlje, ki gospoduje vesolju, 
ki pa vendar ne ravna kot “gospodar”. Zato je Oče tisti, ki se sklanja nad majhne 
in se veseli majhnih stvari, ljubi nevednega, brani uboge in stiskane, ki sliši krik 
trpljenja. In ko se ti “mali” ozrejo vanj, se jim razodene. Jezus se zaveda, da se 
to dogaja v njegovih učencih, v tistih, ki jih je on povišal kot člane kraljestva. 
Njegovo veselje in njegova hvalnica izvirata iz ugotovitve o delovanju Boga, ki 
ga on imenuje “Aba”: “Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.” 
Naše besede niso sposobne zajeti globine misli. Naš odlomek hoče izraziti način 
Očetovega delovanja, ki je zastonjsko, prednostno in izhaja iz njegove neodvisne 
volje. Pavel to pove z besedami: “Uničil bom modrost modrih, razumnost 
razumnih bom zavrgel ... Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi 
osramotil modre ...” Razvneti od svoje modrosti si domišljajo, da vedo vse,  

Jezus nas danes vabi:  
»Pridite k meni vsi,  
ki ste utrujeni in obteženi,  
in jaz vas bom poživil.«  
Vsak od nas nosi svoje težave,  
zato je toliko vredno,  
če se znamo ob Božji ponudbi sprostiti,  
umiriti in nabrati novih moči za življenje. 
Vse to nam ponuja evharistija,  
samo nekaj prave ponižnosti  
in predanosti je treba,  
da se odpremo Božji milosti.  
Storimo to tudi v teh počitniških dneh. 
Pristopimo k Jezusu  
in mu dovolimo, da nas poživi! 
 


