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15 NEDELJA MED LETOM

Mr 6,7–13
TUDI NAS POŠILJA V SVET
V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje učence v svet, lahko prepoznamo
pomembno zaporedje korakov: Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se
podamo na pot izpolnjevanja našega poslanstva, je pomembno, da se najprej
zavemo, da je bil Bog prvi, ki nas je poklical. Ustaviti se moramo, da bi
prepoznali rdečo nit – odnos z Bogom, ki se vleče skozi naše življenje, da bi
začutili, po kateri poti nas želi voditi. Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da
bi postali močnejši ob njegovi navzočnosti in da se bodo pripravili na svoje
poslanstvo. Pred vsakim korakom v svet potrebujemo čas molitve, da smo ob
Bogu in da ga prosimo za njegovo moč. Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po
dva hkrati: če smo pred tem šli čez prva dva koraka, se bo naše osebno
poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in odnos z ljudmi, ki so
poklicani na podoben način, nam daje pogum, da skupaj ostanemo zvesti
našemu poslanstvu in da drug drugega pri tem podpiramo. Poslani smo,
opremljeni z veliko močjo, da izganjamo nečiste duhove. »Nečistoča« se prične
tam, kjer je Bog izločen iz življenja. Bog je življenjska moč, ki veje iz stvari, ljudi,
dogodkov in prerokov. Kjer je ta
življenjska moč zaustavljena, se prične
bolezen, odtujenost od Boga in smrt. Zaradi tega pošilja Bog svoje preroke in
pošilja nas, da bi prispevali svoj delež k odrešenju stvarstva. Apostolom zapove,
da naj ničesar ne vzamejo s seboj na pot. Edina prtljaga, ki jo potrebujemo kot
preroki je, Božji duh. Bog sam je naša hrana, naša prtljaga, naša palica. Kdor
hoče oznanjati, mora znati živeti z ljudmi. "Ostanite v hiši, v katero ste vstopili ...,
in če vas kakšen kraj ne sprejme, pojdite od tam ..." Za našo službo na tem
svetu potrebujemo po eni strani jasno odločitev, po drugi pa veliko kreativnosti
pri prilagajanju na okoliščine.
OBVESTILA IN SPODBUDE
V primeru pogreba se obrnite na g. župnika Dominika Bizjaka v Vojščico na
telefon: 031 882 313

Štev.:29/letnik VI.
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Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva
in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim
naročil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne
kruha, ne popotne
torbe, ne denarja v
pasu, obujejo naj
sandale in naj ne
oblačijo dveh oblek.
»Če vas kakšen kraj ne
sprejme in vas ne
poslušajo, pojdite od
tam in si otresite prah z
nog,
njim
v
pričevanje.« In šli so ter
oznanjali, naj se
spreobrnejo. (Mr 6,7–9.11–
12)

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. Župnijska spletna stran:
http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije:
83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Potem veli Amasija (duhovnik v Betelu) Amosu: »Ti,
videc, izgubi se! Beži v deželo Judovo! Tam jej svoj kruh
in tam prerokuj! V Betelu pa odslej ne smeš več
prerokovati, zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska
prestolnica!« (Amos 7, 12–13)
Seja škofovske konference.
Pojavi se neki kmet in reče: »Vi, škofje, se ne obnašate tako,
kakor želi Gospod!«

16.07.2018
PONEDELJEK

Po namenu od drugod

Karmelska Mati Božja

17.07.2018
TOREK

Po namenu od drugod

Aleš, spokornik

18.07.2018
SREDA

Po namenu od drugod

Friderik, šk. mučenec

19.07.2018
ČETRTEK

Po namenu od drugod

Justa, mučenka

Generalni kapitelj neke ženske redovne ustanove.
Pojavi se čistilka, priseljenka, in reče: »Če se ve redovnice ne
boste spremenile, boste izginile.«
Večerno srečanje dejavnih kristjanov.
Pojavi se nedeljski kristjan in reče: »Vero je treba živeti tam,
kjer človek živi in dela, ne pa po večerji med objemi in
poljubi.«
Toda neotesani kmet Amos je bil resnični glas Boga.
Gorje kristjanom, če v prepričanju, da imajo Svetega Duha v
žepu, mislijo, da imajo pravico, da ne poslušajo kmeta,
čistilke priseljenke, nedeljskega kristjana.
Duh veje, kjer hoče, in ponavadi tam, kjer človek tega ne
pričakuje.
Bog rad preigra tiste, ki mislijo, da imajo pravico in moč, da ga
ustvarijo!

20.07.2018
PETEK

Po namenu od drugod

Marjeta Antiohijska,
dev.mučenka

21.07.2018
SOBOTA

Po namenu od drugod

Lovrenc, duh.in c.učitelj

22.07.2018
16 NEDELJA MED
LETOM
KRIŠTOFOVA NEDELJA

KAZLJE
TOMAJ
UTOVLJE

Jezus,
uporabi moje življenje
Jezus uporabi moje oči,
da boš z ljubeznijo gledal.
Uporabi moja ušesa,
da boš z ljubeznijo poslušal.
Uporabi moje noge,
da boš šel naproti.
Amen.

8.30 ++Kovač in Žigon, Kazlje 21
10.00
11.30

ZA ŽUPLJANE
V čast Materi Božji v zahvalo ob 60letnici poroke, Dobravlje 4

