RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMA

Božja beseda:

02.08.2021
PONEDELJEK

https://hozana.si?
datum=2.8.2021

KAPELA ob 19h

+ BREDA in DRAGO ŠUŠTERŠIČ, Dutovlje
114a

KAPELA ob 19h

++ TAVČAR in BENČIČ, Tomaj 19

KRIŽ ob 19h

+ NIKO MACAROL, Križ 201

Porcijunkula

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

Božja beseda:
https://hozana.si?

03.08.2021
TOREK

datum=3.8.2021

Lidija, SP žena

04.08.2021
SREDA

Božja beseda:
https://hozana.si?

Janez Marija Vianney, duh.

Štev.:32/LETO IX.

datum=4.8.2021

01.AVGUST 2021

Božja beseda:

05.08.2021
ČETRTEK

https://hozana.si?
datum=5.8.2021

KRIŽ ob 19h h

+ JOŽE ŽVAB, Šepulje 15

KRIŽ ob 19h

+ ANTON TURK, Šepulja 6

KRIŽ ob 19h

+ MARIJA in RADO ŽIBERNA, Tomaj 48a

KAZLJE 8.30

+ JOŽE ZLOBEC, Kazlje 7a, osmina

TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

Obl. posvetitve cerkve Marije
Snežne v Rimu
Božja beseda:

06.08.2021
PETEK

https://hozana.si?
datum=6.8.2021

JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Božja Beseda
https://hozana.si?
datum=7.8.2021

07.08.2021
SOBOTA
Sikst II., papež
08.08.2021

Božja Beseda:

19. NEDELJA MED LETOM

https://
hozana.si?
datum=8.8.2021

Dominik, duh.

“Najboljši del človekovega življenja so
njegova mala, brezimna in pozabljena
dela dobrote in ljubezni”
(W. Wordsworth”)
“Bolje naredi malo na pravi način, kot
veliko stvar slabo.” (Sokrat)

J


“Ko posadiš drevo, moraš biti
potrpežljiv. Ne moreš ga vsak dan
potegniti iz zemlje samo zato, da bi videl
koliko so zrasle njegove
korenine.” (neznan mislec)

Iz svetega evangelija
po Janezu (Jn
6,24-35)
Ko je tisti čas
množica videla, da
tam ni ne Jezusa ne
njegovih učencev, so
sami stopili v čolne,
odpluli v Kafarnáum
in iskali Jezusa. Ko
so ga našli na drugi
strani jezera, so mu
rekli: »Učitelj, kdaj si
prišel sem?« Jezus
jim je odgovóril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli
znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki
ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; tega je namreč potrdil Oče, Bog.«
Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovóril in jim dejal:
»Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Rekli so mu: »Kakšno znamenje boš
torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš napravil? Naši očetje so jedli mano v puščavi,
kakor je pisano: ›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem
vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji
kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« Tedaj so mu rekli: »Gospod,
vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni,
gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://zupnija-tomaj.rkc.si.
TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel
Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Beseda o BESEDI, Jn 6,24-35
VEDNO NAM DAJ TA KRUH, GOSPOD

 

fi

Današnja branja v očeh tistih, ki svojo vizijo življenja in družbe
postavljajo na legalizem in pravosodje, so šokantna, če ne celo
škandalozna.
Oddaljene ovce (agnostiki, ateisti, zaostali, duhovniki, skeptiki,
antiklerikalcii, feministke, grešniki – in grešniki, to smo vsi!) so
tisti, ki hitijo k Jezusu, mi bi pa raje imeli poslušajočo množico
brez besed in komentarjev, pa vendar smo poslani k obrobnim,
tistim, ki jih nikoli ne vidimo v cerkvi? Odstraniti je treba
mislenost zanemarjanja ali zmotnega pojmovanja poslanstva
pastirjev, ki bi morali skrbeti za njih in jim napovedovati dobro
novico o Jezusovem evangeliju, ki je bila že napovedana v
psalmu: Gospod je moj pastir !!
Ni hierarhij pastirjev, ni ločilnih ograjenih prostorov, ni divjih
psov, ki pasejo ovce na klic lajanja, ni ločitev zaslug med
najlepšimi in discipliniranimi ovcami in šepajočimi, radovednimi, morda podjetnimi!
Klic za vse je glas ljubezni edinega pastirja, ki jih pozna enega za drugim, pozna njihov
temperament, njihovo trmo, iskanje novih poti, njihovo nestrpnost do omejitev vezi odlokov,
vsiljevanj, trenutkov plahosti, brezdelja, njihove strahopetnosti !!
Toda stran od njega, kričijo elite: uporabite bič, začasno odredbo, "vzgojno" kazen ... "Toda ta
tesar je ukinil zakon, sestavljen iz receptov in odredb", ker "moje ovce poslušajo moj glas, in vem,
da mi sledijo"
V dva tisoč letih od Jezusa naprej smo morda prepogosto angažirali svoje sile za gradnjo
prepovedi, pravil, hierarhij moči, za metanje anatem, ekskomunikacij, za reševanje sporov o
pravoslavju, zanikanje oprostilnih sodb in za razvrščanje drugih v dobre in slabe, kvantitativno
izmeriti prednosti in slabosti tako, da vadimo vsakega od nas z majhno ali veliko močjo; z besedo
(ki prihaja iz evangelija): "nataknite si na ramena druge uteži, ki se jih ne bi niti s prstom
dotaknili !!"
Na srečo se vsake toliko v zgodovini in množici pojavijo ljudje, ki se spomnijo, da je "Gospod moj
(to je od vsakega) pastir" in da je edini glas, ki ga prepoznajo vse ovce, tudi najbolj oddaljene, glas
poln Ljubezni brez sodbe! S ponižnostjo in preprostostjo so spremljali izključene, obrobne, revne,
neprilagojene; niso jih natlačili s pridigami in grajami, ampak so jih sprejeli kot brate in sestre ter jih
spremljali z ljubeznijo, dovoljevali so, da jih je Oče osvajal na način, ki ga pozna samo On, in da ni
odvisno od nas, da ga ocenjujemo.
Pravila so seveda potrebna za življenje človeške skupnosti, vendar ne morejo biti edini znak
pravovernosti; človeški odnosi potrebujejo razumevanje, poslušanje, spoštovanje, priznanje
dostojanstva in svobode, opomin, da je vsak moški in ženska sin in hči, božja hči, božji otrok in da
je samo njemu dano, da vstopi v skrivnost duše!
»Vedno nam daj ta kruh, Gospod!«: Seveda, Gospod nam vedno da ta kruh!
Mi ga nismo vedno pripravljeni prejeti, lačni smo kot drugi kruh, morda bolj okusen, a se ne
hranimo, nasprotno, povečuje se lakota, pretirana lakota, kompulzivna lakota, požrešna in sebična
lakota , lakota tatov, ... Torto - ali, če želite, pico - vse bi želeli samo zase, absolutno je nismo
pripravljeni deliti, ...

Nadaljevanje s prejšnje strani

Čudež množenja kruha nas
spominja, da je Jezus nahranil
vse, nikogar ni izključil! ... ni
prosil za dokumente, ni zahteval
ničesar, četudi nisi v milosti božji
in si mislil, da si pri spovedi
povedal vse po vrsti in številu
misleč, da si skoraj svetnik.
»Gospod, bodi milostljiv meni
grešniku...«
To je Jezus! morda zato komu ni
bilo všeč, pa ne samo takrat,
tudi danes.
Še danes »liberalnost«
tesarskega Sina ne ugaja vsem ...
Njegova brezpogojna ljubezen,
ki od nikogar ničesar ne
pričakuje, ampak samo daje in
odpušča ..., postavlja več
vprašanj. Seveda so naši
ugovori, naša "razlikovanja"
zaradi strategij, da se oprostimo
ozkih pogledov, trdih src,
hinavskega moralizma, malo
vere ...
"To je božje delo: verjemite vanj,
ki ga je poslal Nebeški Oče."
Vsi pa poznamo duhovne in
moralne posledice pravega
"verovanja" .... ko ne potrebujemo ne sočloveka in ne Boga in je človek sočloveku volk in ne
brat in sestra.
»Jaz sem kruh življenja; kdor pride k meni, ne bo lačen in kdor verjame vame, ne bo nikoli
žejen! ». Ne, ne pomislite takoj na evharistijo, na mašo. Ostanite v očetovi hiši, poskušajte
dojeti podrobnosti o družini, ki vas sprejme, kakršni ste, o očetu, ki vam ponuja vso svojo
brezpogojno ljubezen, dojemite to naklonjenost, ki vibrira za vas. Če imate pred seboj nekoga,
ki ga imate radi, se ne odpravljajte iskati albumov s fotogra jami, ampak objemajte osebo v
mesu in krvi, tistem mesu in kosti, ki jo je ljubljeni Sin sprejel in dal do skrajnosti.
Je pravi kruh, kruh, ki se hrani za večno življenje, kruh življenja. Je dar Očeta, ki spoznava
popolne tujce in sorodnike zelo oddaljenih ljudstev. V tej družini ni tujca, ni neznanca. V tej
družini imamo stol in mizo kot vzajemno darilo. In če vam ni lagodno, naj vas objame Oče,
pustite, da vas prevzame vrtinec njegove ljubezni, vrtinec, ki zdravi in tolaži.
Evharistija postane točka prihoda in ponovnega zagona te ljubezni. Jezus postane kruh, ne da
bi ga zaprli v omarico, temveč da bi postal hrana ljubezni, ki jo živite vsak dan, in da bi postal
točka svojega življenja. Bog ve, kako čakati, in spremlja vaše korake ter vsak vaš napredek
pozdravi z slabo prikritim nasmehom. Korak za korakom se približate domu, hiši, kjer je kruh
vedno svež in dišeč. Le tu boste potešili svojo lakoto in žejo.

