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ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
16 NEDELJA MED LETOM

Mr 6,30–34
Počitek ob pravem času
Zgodilo se je, da je mlad kaplan sredi belega dne zadremal za volanom in se
zaletel v obcestno drevo. Nezavestnega so ga izvlekli iz razbitega vozila. Čez
nekaj dni je v bolnišnici umrl. Tisti, ki so ga poznali, so vedeli povedati, da je bil
goreč dušni pastir in zelo cenjen. Malo je jedel, malo spal, veliko delal, molil in
se pokoril. Sredi noči je vstajal, zahajal v cerkev in tam molil rožni venec in
križev pot. Ko so mu svetovali, naj bo v teh rečeh bolj umirjen, je imel navado
reči: »Dokler smo na svetu, moramo moliti in delati. Počivali bomo v nebesih.«
Ni nam dana pravica soditi besed in dejanj tega duhovnika. Imel je svojo vest in
po njej se je ravnal. Po modrosti pa, ki nam jo Bog daje, takšno ravnanje
posameznika ne more biti merilo, ki bi veljalo za vse. Škofje posvečujejo mlade
duhovnike zato, da bodo živi in zdravi po župnijah oznanjali evangelij in delili
zakramente. Ker je to delo zahtevno, potrebuje trdne, spočite in zadostno
hranjene ljudi. Omenjeni kaplan je pri tridesetih letih »odšel v nebesa počivat«,
toda za njim je ostalo v škofiji eno duhovniško mesto izpraznjeno, ena župnija je
nezasedena, toliko in toliko vernikov pa brez duhovnika. Evangelij nam
pripoveduje, kako je Jezus poslal apostole oznanjat Božje kraljestvo. Ko so se
vrnili, so polni vtisov pripovedovali, kaj vse so doživeli. Jezus jih je poslušal,
potem pa odvedel v samoten kraj z naročilom, naj se odpočijejo. To naročilo
velja tudi danes za vsakogar, ki pridno in zavzeto dela. Tudi za duhovnika, se
razume. Pravilneje je ponoči spati v postelji kot podnevi dremati za volanom.
Bolje je upoštevati zakonitosti, ki jih je Stvarnik položil v našo naravo, kot tvegati,
da nas bodo nezavestne vlekli iz razbitega avtomobila. Geslo, da je treba na
zemlji moliti in delati, počivali bomo v pa v nebesih, naj si vzamejo k srcu tisti, ki
počivajo tudi takrat, ko bi bilo treba delati!
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Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo
odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti
niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa
so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš
hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko
množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in
jih je začel učiti mnogo stvari. (Mr 6,31–34)

OBVESTILA IN SPODBUDE
Pojdite na samoten kraj in si
nekoliko odpočijte
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DUHOVNA MISEL
MI GREMO, GOSPOD …
Mi gremo, Gospod,
a večkrat ne vemo – kam.
Samo hitimo, Gospod.
Pogosto ne vemo – zakaj hitimo.
Vedno nekaj iščemo, Gospod.
Največkrat ne vemo – zakaj.
Pogosto delamo dolge korake
in naše življenje se odvija kot nit s
koluta,
meter za metrom, korak za korakom
…
Samo ti veš, kdaj bo konec.
Gospod, svetuj nam smer, pokaži
nam pot.
Ti veš, kaj je prav.
Obvaruj nas nepotrebnih ovinkov, prizanesi nam s stranpotmi.
Opogumi nas, kadar smo nemočni.
Pomagaj nam na noge, kadar pademo. Bodi na cilju ti, kadar
dospemo.
Vsemogočni in usmiljeni Bog naj nas vodi po poti miru.
Njegov angel naj nas spremlja,
da bomo nepoškodovani in srečni prišli domov.
Sveti Krištof, prosi za nas!

23.07.2018
PONEDELJEK

Brigita, sozavet. Evrope

24.07.2018
TOREK
Krištof, mučenec

25.07.2018
SREDA

BRITOF

19.00 ✞ Milojka Škerlj, Tomaj 53, 8.dan

KRIŽ

19.00

✞ ✞ Gizela in Milan Bole, Križ 226

KAPELA

19.00

✞✞ Albin in Jožica Šonc, p.n. dr.

Jakob st., apostol

26.07.2018
ČETRTEK
Joahim in Ana, starši Device
Marije

27.07.2018
PETEK
Gorazd, Kliment idr.učenci
Cirila in Metoda

Cencič

BRITOF

19.00

✞ Aino Kosovel, p.n. ge. Dragice

KAPELA

19.00

✞ Ana Nabergoj, p.n. Tomaj

28.07.2018
SOBOTA

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

29.07.2018

KAZLJE

8.30 Po namenu od drugod

17 NEDELJA MED
LETOM

TOMAJ

10.00

AVBER

11.30 ✞ Emilija Gec, Ponikve 40

Gospod, nisi nas pustil
kot ovce brez pastirja.
Nisi nas spustil lačnih in žejnih.
Hraniš nas s svojo besedo
in evharističnim kruhom,
ki ju lahko tudi v teh
počitniških dneh prejemamo
po tvojih pastirjih – duhovnikih.
Prosimo te, varuj naše duhovnike
in jih vodi po poti svetosti.
Amen.

ZA ŽUPLJANE

