RAZPORED SV. MAŠ

15.08.2022
PONEDELJEK
MARIJINO VNEBOVZETJE

16.08.2022
TOREK
Rok, spokornik

17.08.2022
SREDA
Hijacint, duhovnik

ŽUPNIJA TOMAJ

BRITOF
ob 10.00

KAPELA ob
19h

20.08.2022
SOBOTA
Bernard, opat

21.08.2022

21 NEDELJA MED

LETOM

PO NAMENU TOMAJ 120
(V ČAST SV. DUHU ZA BIRMANCE IN
STARŠE, Križ 245)
- prestavljena na 6.september!!

Helena, cesarica

Janez Eudes, duhovnik

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE IN V
PRIROŠNJO ZA DEŽ

K A P E L A o b PO NAMENU TOMAJ 7
19h

18.08.2022
ČETRTEK
19.08.2022
PETEK

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
20 nedelja med letom

KRIŽ ob 19h ++ MARIJA in RADO ŽIBERNA, Tomaj
48a

AVBER ob
19h

+ JOSIP UKMAR, Ponikve 31

K A Z L J E o b + MILENA VITEZ in ++ VITEZ, Kazlje
8.30
10
TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE IN
ZA ZDRAVO VREME

DAROVALCI ZA NOVO OZVOČENJE V
ŽUPNIJSKI CERKVI
Dario Filippi, Tomaj 61 - 100€
Janez Bajt, Tomaj 120 - 500€
NN, Tomaj - 180€

Štev.34/LETO X.

14. AVGUST 2022

Za Jezusa se je treba odločiti
Iz svetega evangelija po Luku
(Lk 12,49-53)
Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Prišel sem, da
vržem ogenj na zemljo, in kako
želim, da bi se že razplamtel!
Moram pa prejeti krst in v
kakšni stiski sem, dokler se to
ne dopolni!
Mislite, da sem prišel na zemljo
prinašat mir? Ne, vam rečem,
ampak razdeljenost. Odslej bo
namreč v eni hiši pet
razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; razdelili se
bodo: Oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči
proti materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«

Po sklepu slov.škof.konference je mašni
dar od 1.septembra dalje 23€.
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

RAZMIŠLJANJA

Skrivnost križa je nemogoče doumeti z razumom – tako kot tudi ne nesreče romarjev s Poljske

Lavretanske litanije Matere Božje so velika hvalnica naši nebeški Materi Mariji. Posebej prisrčno jih molimo v času
šmarnične pobožnosti, a največkrat ob njih ne razberemo ob posameznih vzklikih njihovega sporočila. V naslednjih
razmišljanjih bomo skušali to vrzel zapolniti.

MATI PREČISTA, MATI BREZMADEŽNA

f

f

Govoriti o čistosti je dandanes delikatno početje, sploh če s tem mislimo na čistost srca in duha.
Vsi se namreč bolj ali manj zavedamo lastne grešnosti, nagnjenosti k slabemu ter slabotnosti.
Čeprav lahko pri vsaki spovedi še tako prisegamo in naredimo trden sklep, da ne bomo več žalili
Boga, smo vse do smrti podvrženi grešnosti. To je posledica izvirnega greha, ki zaznamuje vse
človeštvo. Prav zaradi tega smo, kot pravi starodavna marijanska molitev, »žalostni in objokani v
tej solzni dolini«. Svetost ni posledica zgolj naših lastnih prizadevanj in naporov, pač pa
predvsem sodelovanja naše narave z Božjo milostjo. Če je naša temeljna usmeritev obrnjena k
Bogu in kljubujemo grehu, smo na poti k svetosti. O čistosti imamo večkrat tudi nekoliko
napačne predstave, tudi pod vplivom platonskega dualizma, ki je že v prvih stoletjih po Kristusu
prinesel usodno zavračanja telesnosti in predvsem spolnosti. Takšna mentaliteta se je
nadaljevala tudi kasneje. Vendar mora biti naša pozornost usmerjena k temu, kar je o čistosti
govoril Jezus. Velja namreč njegova obljuba: »Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.« Z
nečistim srcem je namreč naša podoba Boga izkrivljena, popačena. Na ta način je hudi duh v raju
Adamu in Evi predstavil povsem napačno podobo Boga. Srce pa je, kot pravi katekizem, sedež
nravne osebnosti: “Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, uboji, prešuštva, nečistovanje” (Mt
15,19). Boj zoper meseno poželenje gre prek očiščevanja srca in izvrševanja zmernosti.
Krščanski nauk nas zato vabi k vztrajanju v preprostosti, nedolžnosti ter neomadeževanosti.
Tudi zato Jezus večkrat poudarja lik otroka in ga postavlja za zgled. Otrok namreč še ni
zaznamovan z logiko sveta in vso nečistostjo, ki jo prinaša vladar tega sveta. “Čista srca” pa
pomenijo tiste, ki so svoj razum in svojo voljo spravili v sklad z zahtevami božje svetosti,
predvsem na treh področjih, ki so: ljubezen do bližnjega (prim. 1 Tim 4,3-9; 2 Tim 2,22), čistost
ali spolna urejenost (rectitudo; prim. 1 Tes 4,7; Kol 3,5; Ef 4,19), ljubezen do resnice in prava
vera (prim. Tit 1,15; 1 Tim 1,3-4; 2 Tim 2,23-26). Med čistostjo srca, telesa in vere tako obstaja
vez, kajti poslušnost Bogu je garant naše osebne čistosti. “Čistim srcem” je tako obljubljeno, da
bodo gledala Boga iz obličja v obličje in mu bodo podobna (prim. 1 Kor 13,12; 1 Jn 3,2). Ko
spoštujemo svoje telo in telesa drugih kot tempelj Svetega Duha, smo na poti k čistosti. A ta
čistost dejansko obsega vse vidike našega življenja, ne samo področja morale.
Marija nam je na tem področju lahko velik zgled in pomoč na poti za Jezusom. A zavedati se
moramo, da je bila po Božji milosti obvarovana izvirnega greha že takrat, ko je bila spočeta.
Glavna mašna prošnja na praznik Njenega brezmadežnega spočetja (8. december) med drugim
pravi: »Na njeno priprošnjo naj tudi mi pridemo čisti k tebi.« To je pomemben opomin, da ob
smrtni ne moremo stopiti pred živega Boga nečisti. Če se zavedamo lastnih slabosti in se
pogosto spovedujemo, prav tako pa tudi zaupamo v brezmejno Božje usmiljenje, smemo upati,
da bomo ob smrtni uri ob Marijinem posredovanju smeli prestopiti nebeški prag. V nebeškem
kraljestvu namreč ni več niti umazanije niti greha. Zato se že na tem svetu pogosto priporočamo
Brezmadežni, naj prosi za nas, da bi v svojem življenju rastli v svetosti in čistosti. Mati prečista
in Mati brezmadežna, prosi za nas!

Zdi se, da aktivni zagovorniki ateizma še nikoli niso tako glasno proslavljali kot na praznik Jezusovega
spremenjenja na gori (6. avgusta). To je bil dan, ko je na avtocesti med Varaždinom in Zagrebom ugasnilo
življenje dvanajstih romarjev, ki so bili na poti v Medžugorje. Nesreča se je zgodila ob 5.40, ob zori, ko je
avtobus z 42 potniki, ki je dan prej krenil iz Varšave, nenadoma zapeljal z avtoceste (domnevno zaradi počene
gume). Kaj natančneje se je dogajalo in kakšno je (duhovno) ozadje nesreče, za zdaj ni znano. Prav v tistem
času, ko se je zgodila nesreča, se je na Križevcu, vzpetini nad Medžugorjem, zaključevalo še zadnje dejanje 33.
festivala mladih – maša na vrhu Križevca, pod križem, v katerega so vgrajene relikvije izvirnega Jezusovega
križa. Praznik Jezusove spremenitve na gori je zelo pomenljiv – tega dogodka se namreč posebej spominjamo
tudi v postnem času. Jezus se je na gori spremenil vpričo treh svojih prič (apostolov Petra, Jakoba in Janeza), v
podobi poveličanja se je pogovarjal z dvema predstavnikoma Stare zaveze, katere dopolnitev je sam Jezus s
svojo smrtjo in vstajenjem – Mojzesom in Elijo. S postavo in preroki torej. Poveličanje še ni prišlo na vse ljudi,
ker se je moral najprej zgoditi novi “eksodus” nove, krščanske velike noči, to je Jezusova smrt na križu. Trikrat
jo je Jezus napovedal in Peter mu je prvič celo branil, zato ga je Jezus ostro opomnil. Prav na gori, kjer se je
Jezus spremenil, ga je tudi Oče potrdil kot svojega ljubljenega Sina, tako kot že pri krstu v Jordanu – in z
naročilom, naj ga poslušamo. Tako kot Marija na svatbi v Kani govori vsem nam: “Karkoli vam reče, storite”.
“Poslušati Jezusa, poslušati njegove besede, poslušati njegovo Srce, s srcem poslušati njegovo Srce. To je
molitev s srcem. Križevac je kraj preobrazbe. Vzpon je težak, toda ko se povzpnemo na vrh, nam je dano
veselje. To je tisto, kar Gospod želi. To je smisel preobrazbe – da nam je dano veselje. Marija pravi, kako si želi,
da se naši križi preobrazijo v radost,” je na Križevcu tistega jutra govoril p. Marinko Šakota, ki končuje svojo
več kot desetletno službo župnika v Medžugorju. Sv. Terezija Benedikta od Križa, redovno ime Edith Stein,
judovske mistikinje, ki je našla Kristusa po obdobju ateizma in študija ilozo ije ter asistiranja slavnemu
profesorju Edmundu Husserlu, je v svojih spisih veliko premišljevala o navideznem nesmislu križa. Že njeno
ime nakazuje povezanost s križem, tako kot sv. Janez od Križa, ime Terezija pa jo povezuje z dvema velikima
biseroma karmelske družine, sv. Terezijo Avilsko in sv. Terezijo Deteta Jezusa, ki nikoli ni bila v misijonih, pa je
vendarle postala njihova zavetnica, ker je želela biti v samem srcu Cerkve in odkrila ljubezen kot svoj temeljni
poklic. Drugo ime pa jo povezuje s sv. Benediktom, očetom zahodnega meništva in zavetnikom Evrope.
“Ponavadi dobimo težji križ, ko se hočemo znebiti prejšnjega,” je nekoč zapisala. In še: “Kdor pripada Kristusu,
mora živeti celostno življenje Kristusa; priti mora do polne starosti Kristusove, končno mora stopiti z njim na
pot križa, v Getsemani in na Golgoto.” In še: “Luč je ugasnila v temini velikega petka, toda žareče se je dvignila
kot sonce milosti v jutru vstajenja.”
Nemogoče je razumeti to nesrečo zgolj z razumom. In brez odprtosti do navideznega paradoksa križa.
Marsikdo se bo spomnil velike tragedije iz leta 2010, ko je letalo z vodstvom Republike Poljske, številnimi
visokimi predstavniki te države s predsednikom države na čelu, pri Smolensku v Rusiji strmoglavilo. Tragedija
iz Katyna se je na nek način ponovila kot farsa, Poljsko pa zavila v črnino… Morda velja spomniti na čudežen
dogodek, ki se je v Mostarju zgodil prav v času festivala mladih v Medžugorju. Skupina mladih se je želela
osvežiti pri slapovih Kravice, nekaj kilometrov stran. Zgodila se je strašna nesreča, eden od mladeničev je
utonil. Po neuspešnem oživljanju na kraju dogodka so ga odpeljali v bolnišnico v Mostarju. Isti večer je eden
od patrov prosil udeležence festivala za molitev za Danijela, ni pa povedal podrobnosti. Naslednji dan, ko je bil
že namenjen za prevoz v mrtvašnico ter razglašen za mrtvega, je oživel. In to je samo eden od čudežnih
primerov, ko križ manifestira veliko zmago. Molitev, čudež, spreobrnjenje. Na dan nesreče je zvečer pri maši
pater Goran Azinović vidno pretresen dejal, da se je nesreča zgodila v času, ko je bila sveta maša na Križevcu,
z njo pa se je sklenil 33. Mladifest. Vendar so bile njegove besede polne upanja: »Nekaterim ne bo uspelo priti
do Medžugorja, ampak bodo prišli na veliko lepše mesto, to je Božje kraljestvo. Vprašali so nekega mladega,
kdo se ima rad, kako veš, kdo se ima rad? Odgovoril je, da tisti, ki se drži za roko in gre skupaj. Romarji so
svojo pot začeli v Marijinem svetišču v Čenstohovi na Jasni Gori. V tem bolečem trenutku sta bila Bog in
blažena Devica Marija z njimi na poseben način. Zato bo ta sveta maša za te romarje, da se jim Gospod po svoji
milosrčnosti usmili, vsem nam pa da spoznati, da smo vsi romarji na tej zemlji.« (vir: radio Ognjišče). In prav
na nedeljo, ki je sledila prazniku Jezusovega spremenjenja na gori, nas je Jezus v Božji besedi opomnil, naj
bomo vedno pripravljeni. Čeprav se Evropa dandanes otepa križa, čeprav se zdi, da si velika večina želi instant
rešitev, samoodrešenje ter ob tem zavrača križ, pot do odrešenja vodi le preko križa. In najprej moramo to
osvojiti sami. Zaman se pohujšujemo nad brezbožnim Zahodom, če sami želimo posegati po isti logiki. In če
bomo sprejeli križ, bomo morda doumeli smisel tragičnega dogodka na avtocesti…

