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NEDELJSKI
EVANGELIJ
»TA JE MOJ LJUBLJENI SIN«
Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski odlomek o Jezusovem
spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti: Matej, Marko in Luka, ki o tem dogodku
poročajo, povedo, da so Peter, Jakob in Janez, ki jih je Jezus izbral za priče svojega
poveličanja, slišali iz oblaka glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega
poslušajte!« Podobne besede je nebeški Oče izrekel ob Jezusovem krstu v Jordanu. Z veliko
ljubeznijo je tudi ob našem krstu rekel: »Ta je moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje.«
S to izpovedjo očetovske ljubezni nas je poklical v življenje prijateljstva z njim. Žal pa ne more
imeti vedno veselja nad nami, ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov glas, ki nas znova in
znova vabi, da obnovimo krstno milost. Kliče nas po svojem Sinu, ki je daroval svoje življenje
za nas, da bi nas prepričal, koliko veljamo pred Bogom in kako rad nas ima. Bog nas kliče po
naših vsakdanjih dolžnostih in življenjskih okoliščinah. Tam se uresničuje naš krščanski poklic,
tam se izkaže moč milosti našega krsta. Pri tej nalogi nismo prepuščeni sami sebi, ob nas je
vedno zvesti Bog, ki nas po milosti, izvirajoči iz trpljenja in vstajenja svojega Sina, vedno
znova dviga in krepi. Vera mora pognati korenine v zemlji, v katero nas je posadil Bog. Njemu
moramo služiti v ljudeh, ki so naši sopotniki, čeprav so pogosto zelo težki. Kakšni smo pa mi
drugim? »Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč po
lastnem sklepu in milosti,« piše v drugem berilu apostol Pavel. Naše spoznanje o Bogu in naše
prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim darom, zato mora biti naš odgovor hvaležnost. Ta
pa pomeni veselo priznanje darov, ki jih človek prejme, in tudi pripravljenost, da te
nezaslužene darove posredujemo naprej. »V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,« je
Bog obljubil očaku Abrahamu. Naj se ta napoved na nek način uresničuje tudi v našem
življenju.
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Ko je še govóril,
jih je obsenčil
svêtel oblak,
in glej, glas iz
oblaka je rekel:
»Ta je moj ljubljeni
Sin, nad katerim
imam veselje;
njega poslušajte!«
Ko so učenci to
zaslišali, so padli
na obraz
in se zelo
prestrašili.
(Mt 17,5–7)
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DUHOVNA MISEL
Tiste dni je Gospod rekel Ábramu:
»Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta
v deželo, ki ti jo bom pokazal. (1 Mz 12,1)

Bog ni pripravljen služiti načrtom mož in žena; ne pusti se podkupiti z
ničimer, kar mu ljudje lahko ponudijo. Bog že ima vse in vse je njegovo. Ne
da se omehčati s teleti, molitvami, »darovanimi« spovedmi, romanji ... Boga
nihče in na noben način ne more spraviti v svoj žep.
Bog je tisti, ki vodi igro in vabi ljudi na svoja pota.
Bog da slišati svoj glas v Abramovem srcu, kakor ga daje slišati v srcu
vsakega moža in žene: »Zapusti svojo deželo, svoj dom, svoje načrte in začni
hoditi po mojih poteh.«
To je vera: zapustiti svoj »dom« in svojo »deželo«, da bi začeli hoditi za
Bogom in popolnoma zaupali vanj.
Takšna vera ni lahka, ker se ne rodimo z njo, ni v naši naravi in ni
instinktivna, kakor je instinktivno to, da prosimo za pomoč koga, ki je
močnejši od nas, če smo v nevarnosti. Takšna vera lahko izvira samo z
svobodne in zavestne odločitve.
Takšna vera je dosežek.
Takšna je vera v Jezusa. Vera tistih, ki sprejemajo njegovo besedo in so mu
pripravljeni slediti po Božjih poteh.

RAZPORED SV. MAŠ

09.03.2020
PONEDELJEK

KAPELA

18.00 +IVANA in TONI BENČIČ, Tomaj 19

KAPELA

18.00

+VLADIMIR MAHNIČ, Grahovo Brdo 1
(ŽPS ob 18.30)

Pionij iz Smirne, duh. in muč.

KRIŽ

18.00

++PIRC in ŠČUKA, Križ 244

12.03.2010
ČETRTEK

KRIŽ

18.00

+BOŽA BOLE, Križ 201

KRIŽ

18.00

+ +KOKOŠAR, Križ 118

AVBER

18.00 + NELI OREL, Ponikve 1

KAZLJE

8.30 + FRANC in MARIJA GRŽELJ, Kazlje 17

Dominik Savio, dijak

10.03.2020
TOREK
Makarij Jeruzalemski, škof

11.03.2020
SREDA

Inocenc I., papež

13.03.2020
PETEK
Kristina, devica in mučenka

14.03.2020
SOBOTA
Matilda, kraljica

15.03.2020
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10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Na postne nedelje imamo v Kazljah in
Tomaju na začetku sv. maše kratek križev
pot, ki ga je pripravila slovenska Karitas.
Verouk je redno v tem tednu.
Skupina za pripravo na zakon je zaključena.
V torek 10.3. ob 18.30 srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta.
Duhovniki bodo na razpolago za
velikonoćno spoved v času RADIJSKEGA
MSIJONA v Sežani, v petek 3. aprila od 9h 19h v župnijski cerkvi.

Velikonočna spoved v Križu: 30.3. ob 17.45, v Tomaju 1.4. ob 17.45.
Otroci boste imeli spoved v času veroučnih ur 16.3. in 19.3.
V ponedeljek 23.3. - srečanje za starše birmancev ob 18h.
SREČANJE ZA BRALCE BOŽJE BESEDE JE DANES ob 15h v ŽUPNIŠČU V DUTOVLJAH!

