
                 

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 
18. NEDELJA MED LETOM 

Beseda o BESEDI, Mt 14, 19-21

In	vêlel	je	ljudem,		
naj	sedejo	po	
travi,		
vzel	tistih	pet	
hlebov		
in	dve	ribi,	se	ozrl	
v	nebo,		
jih	blagoslôvil,	
razlomil	hlebe		
in	jih	dal	
učencem,		
učenci	pa	
množicam.		

Vsi	so	jedli	in	se	nasitili	ter		
pobrali	koščke,	ki	so	ostali,		
dvanajst	polnih	košar.		
Teh	pa,	ki	so	jedli,		
je	bilo	okrog	pet	tisoč	mož,		
brez	žená	in	otrok.	

(Mt	14,19–21)	
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PRIDITE,	KUPITE	BREZ	DENARJA,	BREZ	PLAČILA,	VINO	IN	MLEKO.	
Vino	 in	mleko	v	Stari	zavezi	simbolizira	obilje	 in	gospodarsko	blaginjo,	pa	tudi	veselje,	ki	se	
doživlja	v	takšni	blaginji.	Predstavlja	 intimnost	z	Bogom	in	v	širšem	pomenu	tudi	zveličanje:	
veselo	 srečanje,	primerljivo	 z	 svatbo,	 ko	 so	mize	bogato	obložene	 s	 sočno	hrano	 in	 vinom.	
Zato	se	že	prerok	Izaija	sprašuje:	“Zakaj	trošite	denar	za	to,	kar	ni	kruh,	in	svoj	zaslužek	za	to,	
kar	ne	nasiti?	Poslušajte,	poslušajte	me	in	jejte	dobro,	naj	uživa	v	sočni	jedi	vaša	duša.”	(Iz	55,2).	
Kaj	pa	realnost?	Ta	se	nam	takoj	prikaže	v	drugačni	luči.	Na	eni	strani	prekomerno	bogastvo	
posameznikov	in	držav,	na	drugi	strani	pa	lakota	in	to	v	dobi	preplavljeni	z	moderno	tehniko	
in	 sodobni	 komunikaciji,	 ki	 išče	 vedno	 nove	 oblike	 ustvarjanja	 in	 trošenja,	 hkrati	 z	 vsem	
materialnim	 napredkom,	 katerim	 so	 podvržene	 vedno	 nove	 tehnologije	 za	 obvladovanje	
sveta.	Po	mnenju	znanega	slovenskega	tajkuna,	bi	lahko	ljudje	preživeli	z	220€	na	mesec,	sam	
pa	 se	pri	 tem	koplje	v	milijonih.	 Ja	 za	ene	 raj	na	 zemlji,	 za	druge	pa	drobtine	 z	bogatinove	
mize.	Svet	vsakdanjega	sveta	smo	naredili	za	nekaj	nezanesljivega,	zato	ustvarjamo	pobege	iz	
realnega	 v	 imaginarni	 svet	 in	 dajemo	 “možgane	 na	 off”.	 Kje	 je	 tista	 polna	 harmonija	 v	
ustvarjanju.	 Polzi	 nam	 iz	 rok.	 Ne	 živimo	 v	 harmoniji	 med	 človekom	 in	 vodo,	 človekom	 in	
soncem,	človekom	in	rožo.	Ne	zavedamo	se	dovolj,	da	nam	je	vse	to	dano	samo	v	uporabo,	ki	
bi	si	ga	bratje	in	sestre	delili	na	istem	travniku,	da	bi	delili	isti	kruh,	sonce,	rože	in	vodo.	A	ne,	
ta	skupni	travnik	uničujemo	z	umazano	vodo,	tako	da	zasmradimo	zrak,	da	skorajda	ne	vidimo	
več	sonca,	uničujemo	pragozdove,	ki	so	pljuča	človeštva.		
Kje	je	torej	zares	vino	in	mleko?	Oditi	je	treba	na	samotno	mesto,	v	tišino	z	Bogom.	Mnogi	žal	
tega	ne	zmorejo,	imajo	raje	kričečo	množico	večnih	nedoraslih	ihtajočih	burkežev,	ki	so	vajeni	
živeti	na	 tuj	 račun.	Oditi	 v	 svojo	notranjost	ni	 lahko,	a	pravo	Besedo	 je	 treba	sprejeti	 samo	
nekje	v	naši	puščavi.	Ta	pot	ni	neka	bližnjica,	marveč	pot	kjer	sejavec	seje,	nekaj	v	rodovitno	
zemljo,	 nekaj	 na	 kamen,	 nekaj	 v	 robidovje.	 Biti	 v	 puščavi	 tako	 kot	 izraelsko	 ljudstvo	 pod	
Mojzesom,	40	 let,	 takorekoč	v	 stalni	 navezi	od	Sinajske	gore	do	obljubljene	dežele,	 kjer	 se	
cedi	mleko	in	med	pa	še	vino	zraven.		
Ampak	 Besede	 se	 žal	 hitro	 naveličamo,	 saj	 to	 smo	 že	 neštetokrat	 slišali,	 čemu	 naj	 ji	
prisluhnemo	 ponovno.	 Ker	 mislimo	 samo	 na	 vsakdanje	 potrebe,	 pa	 ne	 vidimo,	 da	 imamo	
vsega	dovolj.	Tudi	učenci	na	tistem	travniku	s	5000	možmi	brez	da	bi	šteli	zraven	še	ženske	in	
otroke,	ker	se	 to	v	 takratni	družbi	milo	rečeno	ni	spodobilo…	niso	razumeli,	da	morajo	oni	
nasititi	te	lačne	ljudi.	Pa	so	imeli	vse:	5	hlebov	in	2	ribi,	to	je	7	stvari,	kar	v	figurativnem	smislu	
pomeni	VSE,	ker	število	7	pomeni	celoto.	Torej	dovolj.	Ampak	ne	verjamejo:	kaj	je	to	za	toliko	
ljudi,	nergajo	in	tarnajo.	Zato	Jezus	z	blagoslovom	teh	jedi	pokaže,	da	hrana	ni	v	lasti	učencev,	
ampak	 je	 Očetovo	 darilo,	 ki	 se	 nudi	 vsakemu	 brez	 razlike	 in	 še	 ostane	 12	 košar	 hrane,	 kar	
predstavlja	 12	 izraelskih	 plemen	 ali	 če	 hočete	 12	 apostolov,	 ki	 predstavljajo	 novo	 božje	
ljudstvo.	 In	obilje	hrane	od	kod	prihaja:	 iz	DELITVE	narejene	 iz	 ljubezni.	To	pa	 je	delo	Duha.	
Množica	 torej	 ni	 dobila	 samo	 materialne	 hrane,	 ampak	 tudi	 Duha	 ljubezni.	 Takšna	 je	 bila	
Jezusova	 kateheza	 učencem.	Deliti	 je	 treba,	 ker	 le	 z	 delitvijo	 pride	 obilje.	 Zato	 so	 učenci	 v	
nekem	smislu	 sami	uresničili	 čudež.	 Jezus	 samo	blagoslovi,	učenci	delijo.	Tako	 tudi	mi.	Bog	
nas	 vedno	blagoslovlja,	 a	 naša	naloga	 je,	 da	 to	 kar	 smo,	 delimo.	 Potem	ne	bo	 treba	 trošiti	
denarja	 za	 to,	 kar	 ni	 kruh,	 ki	 nas	 ne	 nasiti,	 marveč	 zastruplja:	 sovraštvo,	 nerazumevanje,	
oholost	in	aroganca.	Jezus	nas	torej	vabi,	da	se	ozremo	vanj	in	ga	sprejmemo	v	svoje	življenje	
kot	resnično	telo	in	kri,	v	evharistiji.	Tam	je	naš	travnik	v	samoti	časa,	kot	zagotovilo	edinega	
referenta	življenja	za	svoje	življenje	in	dar,	ki	ga	naredi	kruh	iz	nebes,	kot	učinkovito	zdravilo	
za	naše	duhovno	preživljanje.	
“Vzemite	in	jejte,	to	je	moje	telo”.	
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“Tisti	čas	je	Jezus	slišal	za	smrt	Janeza	
Krstnika	in	se	je	v	čolnu	umaknil	od	tam	
v	samoten	kraj,	sam	zase.”	(Mt	14,13)	

Jezus	je	slišal	za	umor	Janeza	Krstnika.	
Umaknil	se	je	v	samoten	kraj.	Hotel	je	
premisliti,	kaj	to	pomeni.	Hotel	je	
meditirati	o	Janezovem	liku.	Kaj	mu	
ima	povedati	ta	mož?	Saj	ga	je	vendar	
krstil.	Jezus	se	je	navzel	njegove	
duhovnosti,	četudi	se	je	v	svojih	
lastnih	pridigah	jasno	odmaknil	od	
njega:	ne	stroge	besede	o	pokori,	
ampak	najprej	veselo	oznanilo,	da	se	
je	približalo	Božje	kraljestvo.	Jezus	se	
je	umaknil,	da	bi	razmislil	tudi	o	
svojem	lastnem	poslanstvu.	Kaj	hoče	
Bog	od	mene?	Kako	naj	srečujem	ljudi?	
V	kateri	govorici	naj	jim	spregovorim	o	
Bogu?	Jezus	potrebuje	tišino,	da	bi	
njegove	besede	resnično	prihajale	od	

Boga	in	ne	bi	postale	le	pozunanjeno	govoričenje.	
Jezus	potrebuje	samoto.	Mislimo	si,	da	naj	bi	bil	
vendar	nenehno	povezan	z	Bogom.	Toda	očitno	je	
bilo	tudi	zanj	pomembno,	da	se	je	umaknil	iz	vrveža	
vsakdanjika,	da	ne	bi	izgubil	svoje	povezanosti	z	
Bogom	in	ga	ne	bi	začela	določati	pričakovanja	
ljudi,	ampak	da	bi	ostal	zvest	svojim	najglobljim	
temeljem.	Če	že	Jezus	potrebuje	samoto,	da	bi	v	
tišini	prisluhnil	Bogu,	koliko	nujneje	jo	
potrebujemo	mi	sami.	Nenehno	smo	namreč	v	
nevarnosti,	da	bi	nas	določala	pričakovanja	in	želje	
drugih	ljudi,	ali	pa	da	bi	preprosto	dovolili,	da	bi	
nas	gnale	naše	lastne	potrebe.	V	osamljenosti	pa	
srečamo	svojo	lastno	resničnost.	V	takšnih	
okoliščinah	v	nas	vzniknejo	vse	mogoče	misli	in	
občutki.	Osamljenost	pa	je	tudi	kraj,	kjer	lahko	te	
misli	in	občutke	prečistimo,	kjer	lahko	spoznamo,	
kaj	je	primerno	našemu	najbolj	notranjemu	bistvu.	
V	tišini	samote	spoznamo,	kako	naj	bi	nadaljevali	
svojo	pot.		
(Po:	A.	Grün,	Kaj	nam	omogoča	živeti	)

03.08.2010	
PONEDELJEK		
Lidija,	SP	žena

KAPELA 						19.00	 ++PAVLA,  PAVEL in vsi ++ EBERT,  
Tomaj 81

04.08.2020	
TOREK		
Janez	M.Vianney,	duhovnik

KAPELA

							
						19.00 ++MARČELA, DUŠAN in DENIS 

MOMIROVIĆ, Tomaj 120

05.08.2020	
SREDA	
Ožbalt,	kralj KRIŽ

						

													
						19.00 +NIKO MACAROL, Križ 201

06.08.2020	
ČETRTEK		
Jezusova	spremenitev	na	gori,	
praznik

KRIŽ
		
						19.00			++ MARIJA in RADO ŽIBERNA,  

Tomaj 48a

07.08.2020	
PETEK	
Sikst	II.,	papež

KAPELA 						19.00 +MILAN MAHNIČ, Tomaj 94b

08.08.2020	
SOBOTA	
Dominik,	duhovnik

AVBER
		
						19.00 +MARIJA	GULIČ,	Ponikve	9,	30.dan

09.08.2020	

19.	NEDELJA	MED	LETOM	
(Terezija	Benedikta	od	Križa)

KAZLJE	

TOMAJ

				
						

									8.30				
						

							10.00

++MARIJA	in	IVAN	SERAŽIN,	Kazlje	29	

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

PREDPISI	ZA	OBISK	NEDELJSKE	
MAŠE:	
Vsi	nosimo	obrazne	maske.	
Obiskovalci	pred	mašo	pustimo	v	
pripravljeni	“škatli”	SAMO	svoje	
telefonske	številke,	ki	jih	župnik	
hrani	v	zaprti	kuverti.	Ti	podatki	se	
po	30	dneh	uničijo.	Če	pa	bi	slučajno	
prišlo	do	okužbe	z	virusom	v	lokalni	
skupnosti,	župnik	sporoči	vse	
telefonske	številke	na	NIJZ.	
Več	podrobnosti	glede	predpisov	
imate	na	naši	spletni	strani.	
Ponovno	sporočam,	da	ORATORIJ	
ODPADE,	ker	so	predpisi	zelo	
omejujoči	in	prezahtevni.	

DUHOVNI KOTIČEK


