
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE 
21. NEDELJA MED LETOM Mt 13,13–20 

KAJ BI ODGOVORILI MI? 
Danes smo pri sveti maši slišali znameniti odlomek iz Matejevega evangelija, kjer 
Peter v imenu ostalih apostolov izpove vero v Jezusa z besedami: "Ti si Kristus, 
Sin živega Boga." Jezus pa mu na to odvrne: „Blagor ti, Simon,“ blagor ti, zaradi 
vere, ki je v tebi Božji dar, ter nadaljuje: „Ti si Peter in na tej skali bom sezidal 
svojo Cerkev.“ Papež Frančišek je takole razložil pomen Jezusovega 
preimenovanja Simona v apostola Petra: ime Peter se v Jezusovem jeziku glasi 
„Kefa“, kar pomeni „skala“ in Sveto pismo tudi Boga pogosto poimenuje s „skalo“. 
Zdaj Jezus to ime nadene Simonu, in to ne zaradi njegovih človeških vrlin ali 
zaslug, temveč zaradi njegove pristne in trne vere, ki mu je bila podarjena od 
Boga. In prav na skali trdne vere lahko Jezus zgradi svojo Cerkev, skupnost 
resnično vernih ljudi. Gre za vero, ki temelji na živem odnosu z Jezusom v 
ljubezni in zaupanju. Na trdnem temelju Petrove pristne vere, podobne skali, 
namerava Jezus zgraditi svojo Cerkev. Podobno, kot se je zgodilo Petru, se 
danes dogaja tudi vsakemu kristjanu, ki zori v pristni veri v Jezusa 
Kristusa. Papež Frančišek pravi: „Današnji evangelij zastavlja vprašanje tudi 
vsakemu od nas. Če Gospod najde v našem srcu vero – ne rečem popolno – 
temveč iskreno, pristno, potem vidi tudi v nas žive kamne za graditev svoje 
skupnosti. V tej skupnosti je temeljni in edinstveni kamen Kristus. S svoje strani 
pa je Peter kamen, v kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Vendar je tudi 
vsakdo, ki je krščen, poklican ponuditi Jezusu svojo - četudi ubogo, vendar 
iskreno - vero, da lahko Jezus sam dandanes na vseh koncih sveta nadaljuje z 
gradnjo svoje Cerkve.“ Jezus tudi danes sprašuje nas, njegove učence: „Kaj pa 
vi pravite, kdo sem?“ Kaj mu bomo odgovorili?

Reče jim: »Kaj pa vi 
pravite,  

kdo sem?« Spregovoril 
je Simon Peter in 

rekel:  
»Ti si Kristus,  

Sin živega Boga.«  
Jezus mu je odgovoril: 

»Blagor ti, Simon, 
Jonov sin,  

zakaj meso in kri ti 
nista tega  

razodela, ampak moj 
Oče,  

ki je v nebesih.  
Pa tudi jaz tebi povem:  

Ti si Peter (Skala) in 
na to  

skalo bom sezidal  
svojo Cerkev in  
peklenska vrata  

je ne bodo premagala.  

(Mt 16,15–18) 

OBVESTILA
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Veroučno leto začenjamo v nedeljo, 3. 9. z nedeljsko mašo. Prinesite 
spričevala  in šolske torbe. Priporočili se bomo sv. Duhu, ki naj podeli otrokom 
zdrav razum in modro srce. Vpis v 1. Razred je v ponedeljek, 4. 9. ob 16h v 
Tomaju. V Kazljah se s starši dogovorimo v nedeljo, 3. septembra po maši. Z 
veroukom začenjamo v ponedeljek, 11. 9. po naslednjem razporedu: 
PONEDELJEK: 16h: BIRMANCI in 4. raz.; 17h: 1. in 2. raz; ČETRTEK: 16.00: 
3. in 5. raz.; 16.45: 6. raz.; 17.30: 7. raz. V torek, 5. 9.  ob 19h v prostorih 
župnišča v Tomaju prvo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta za Tomaj, 
Avber in Kazlje. ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v četrtek 7.9. v KAPELI. V 
nedeljo, 10. 9. ob 18h vabi Župnija Tomaj in KD Tomaj v župnijsko cerkev v 
Tomaju na gala koncert MPZ Postojna in oktet VRTNICA iz Nove Gorice. 
Zborovodja g. Matjaž Šček. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za cerkev. 
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RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

SKALA:  Ta 
gmota  kamenja 
je  postala  skala. 
Vendar  se  to  ni 
zgodilo samo od 
sebe.  Potreben 
je  bil  Božji 
poseg, kakor pri 
apostolu  Petru, 
ki  je  v  luči 
Svetega  Duha v 
J e z u s u 

prepoznal Mesija. Ta poseg je potreben v vsakem človeku, ki 
se  želi  iz  preprostega  kamna  spremeniti  v  mogočno  skalo. 
Potrebna je moč in milost Jezusa Kristusa. On nam daje moč, 
da  iz  svojih  slabih  in  dobrih  lastnosti  naredimo  res  nekaj 
velikega za Gospoda. Naša osebna vera brez njegove milosti je 
nemogoča. Odprimo mu svoja srca. 
PETER  SKALA:  Jezus  je  na  apostolu  Petru,  grešniku  in 
verniku, zgradil svojo Cerkev. Danes smo mi ta trdna skala, na 
kateri  raste;  Cerkev  z  veliko  začetnico.  Mi  smo  Jezusova 
podaljšana  roka  v  današnjem  svetu.  Bog  računa  na  nas. 
Podobno kot Peter se tudi mi zavedamo naše grešnosti. Hkrati 
pa čutimo Božjo moč, ki po nas deluje v svetu. Trudimo se za 
rast  Božjega  kraljestva.  Imejmo  pogum.  Zaupajmo  v 
Gospodovo pomoč. Bodimo hvaležni za to odgovornost.

Sveti apostol Peter, obračamo se nate, saj verujemo, 
da nas razumeš in nas boš uslišal. Bil si poklican; 
zato si Jezusu Kristusu z vso vdanostjo sledil. Postal 
si njegov učenec. Prvi med vsemi si Jezusa priznal 
za Božjega Sina. Doživel si Jezusovo prijateljstvo, bil 
zraven v njegovem trpljenju in priča njegovega 
vstajenja. Čeprav si ga zatajil, si bil deležen njegove 
odpuščajoče ljubezni. Tudi nam izprosi, da bi zmogli 
Jezusu Kristusu zvesto slediti. In če ga bomo kdaj z 
dejanji zatajili, nam pomagaj, da se bomo pokesali in 
vrnili v njegov dobrotljivi Božji objem.Tako bomo z 
njim lahko na novo začeli pot zvestobe in prijateljstva  
ter bomo nekoč deležni večne sreče v nebesih. 

28.08.2017  
PONEDELJEK  
Avguštin, škof in c. učitelj

KRIŽ 19.00 ✞ ✞  Eta in Stanko Pirc, Križ 190

29.08.2017  
TOREK  
Mučeništvo Janeza Krstnika

KAPELA 19.00 ✞ Nande Vitez, p.n. Bone

30.08.2017  
SREDA  KRIŽ 19.00 ✞ Mara Blokar, Križ 204

31.08.2017  
ČETRTEK  
Pred 1. Petkom

BRITOF 19.00 ✞ Pepca Šperne, Tomaj 89, 
30.dan

01.09.2017  
PETEK  
Prvi v mesecu

BRITOF 19.00
✞ ✞ Kosovel in Ravbar, p.n. ge. 
Dragice

02.09.2017  
SOBOTA  AVBER 19.00

HVALNICE OB 8H - KAPELA 
✞ Bruno Ukmar, Avber 21, 
2.obl.

03.09.2017  
22. NEDELJA MED LETOM 
(“družinska sv.maša”)

KAZLJE 

TOMAJ

  8.00 

10.00

✞ ✞ Pupis, Kazlje 44 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	

	


