
                 

ŽUPNIJA TOMAJ

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

Beseda o BESEDI, Mt 16, 22-27

Od	takrat	
je	Jezus	
začel	
svojim	
učencem	
kazati,	da	
bo	moral	iti	
v	
Jeruzalem	
in	veliko	
pretrpeti	
od	
starešin,	
vélikih	

duhovnikov	
in	pismoukov,	da	bo	moral	biti	umorjen	in	biti	tretji	dan	obujen.	Peter	pa	ga	je	vzel	k	sebi	in	ga	
začel	grajati:	»Bog	ne	daj,	Gospod!	To	se	ti	nikakor	ne	sme	zgoditi!«	On	pa	se	je	obrnil	in	rekel	
Petru:	»Poberi	se!	Za	menoj,	satan!	V	spotiko	si	mi,	ker	ne	misliš	na	to,	kar	je	Božje,	ampak	kar	je	
človeško.«	Tedaj	je	Jezus	rekel	svojim	učencem:	»Če	hoče	kdo	iti	za	menoj,	naj	se	odpove	sebi	in	
vzame	svoj	križ	ter	hodi	za	menoj.	Kdor	namreč	hoče	rešiti	svoje	življenje,	ga	bo	izgubil;	kdor	pa	
izgubi	svoje	življenje	zaradi	mene,	ga	bo	našel.	Kajti	kaj	koristi	človeku,	če	si	ves	svet	pridobi,	
svoje	življenje	pa	zapravi?	Ali	kaj	bo	dal	človek	v	zameno	za	svoje	življenje?	Sin	človekov	bo	
namreč	prišel	v	veličastvu	svojega	Očeta	s	svojimi	angeli	in	takrat	bo	vsakemu	povrnil	po	
njegovem	delu.	(MT	21-27)		
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ŽIVLJENJE	REŠITI	ALI	GA	IZGUBITI?	
Dilema,	ki	se	postavlja	ob	Petrovem	čudnem	razmišljanju	 in	zahtevi,	da	gre	Jezus	po	napačni	
poti,	me	vodi	v	današnje	razmišljenje.	Jezusov	odgovor	je	oster	in	jasen:	»Poberi	se!	Za	menoj,	
satan!	V	spotiko	si	mi,	ker	ne	misliš	na	to,	kar	je	Božje,	ampak	kar	je	človeško.«	(Mt	16,22	in	Mr	8,	
33).	 Edino	 Luka	 kot	 sinoptik	 ne	 navaja	 teh	 Jezusovih	 besed,	 vsi	 trije	 pa	 se	 ujemajo	 v	
nadaljevanju:	»Če	hoče	kdo	hoditi	za	menoj,	naj	se	odpove	sebi	 in	vzame	svoj	križ	ter	hodi	za	menoj.	Kdor	
namreč	hoče	rešiti	svoje	življenje	ga	bo	izgubil;	kdor	pa	izgubi	svoje	življenje	zaradi	mene	in	zaradi	evangelija,	
ga	bo	rešil”	(Mt	16,	25;	Mr	8,	34.35;	Lk	9,23.24)	
Nahajmo	se	še	vedno	v	Cezareiji	Filipovi,	kjer	Jezus	obljublja	Petru	vrhovno	oblast.	Morda	se	je	
Peter	 nekoliko	 “prevzel”,	 pa	 je	 zato	 začel	 Učitelja	 poučevati.	 Kakorkoli,	 Jezus	 Petra	 takoj	
postavi	 na	 trdna	 tla	 in	 ga	 malo	 “opraska”.	 Morda	 je	 bil	 Peter	 pri	 tem	 ponižan,	 ker	 zaradi	
malomarnosti	 ne	 razume	 popolnoma	 Jezusovega	 poslanstva	 kot	 Božjega	 Sina.	 Ne	 pozna	 še	
Jezusove	poti	od	“hleva	z	zvezdami	 in	angeli	pa	 tja	do	Kalvarije”.	Ali	pa	 je	bil	prisoten	samo	
Petrov	 strah,	 da	 bo	 njegov	 Učitelj	 trpel.	 Ampak	 Jezus	 je	 tukaj	 jasen.	 Ni	 kompromisa	 	 v	
skušnjavah	 	 s	 satanom,	 ki	 je	 največkrat	 preoblečen	 v	 angela	 svetlobe	 (prim.	 2	 Kor	 11,4)	 in	
njegovi	perfidni	manveri,	ki	so	prepleteni	z	videzom	dobrega.	Lahki	uspehi,	zaslužki	 iz	nagrad	
za	živlejnje	brez	truda	 in	zmage	brez	žrtev	so	neizogibno	delo	zlobnega	duha.	Ljubezen	brez	
žrtve	 je	 vedno	domneva,	 nečimrnost	 ali	 vsaj	 razočaranje	 samega	 sebe,	 ki	 drugim	ne	 prinaša	
nobene	koristi.	Brez	bolečine	ni	 ljubezni,	bi	 rekli	 stari	 Latinci.	Ob	 tem	 lahko	pomislimo	na	 lik	
preroka	Jeremija,	ko	ta	plašni	in	prerokljivi	prerok,	tako	obdan	z	bolečino	in	obupom	nzadnje	v	
suhi	kapnici	brez	vode,	kjer	ne	vidi	 izhoda	in	obupan	zakriči:	»Zapêljal	si	me,	Gospod,	 in	dal	sem	se	
zapeljati.	 Premočan	 si	 bil	 zame	 in	 si	 zmagal.	 Ves	 dan	 sem	 v	 posmeh,	 vsi	 se	 norčujejo	 iz	 mene.	 Kadar	 koli	
govorim,	moram	vpiti,	›Nasilje	in	zatiranje!‹	 	A	vendar	nadaljuje:	“Če	rečem:	›Ne	bom	ga	več	omenjal,	ne	bom	
več	govoril	v	njegovem	imenu,‹	je	v	mojem	srcu	kakor	goreč	ogenj	v	mojih	kosteh.	Trudim	se,	da	bi	ga	ugásil,	pa	
ne	 morem.«	 (Jer	 20,7-9).	 Tudi	 v	 tem	 primeru	 Božji	 načrt	 prevlada	 nad	 zlobami	 zla	 in	 Jeremija	
premaga	strahospoštovanje	zaradi	nečesa,	kar	ga	vabi	k	vztrajanju,	je	kot	ogevit	ogenj,	ki	ga	ne	
more	zadrževati	v	sebi	in	ga	potiska	naprej.			
Ko	 torej	 začutimo,	 da	 nosimo	 v	 sebi	 ljubezen,	 da	 moramo	 premagati	 vsako	 oviro	 in	
samozadovoljstvo,	lahko	tudi	mi	zmoremo	premagati	satana	v	sebi.	Seveda	nismo	zadovoljni	s	
tem	trpečim	Bogom.	Želimo	si	zmagoslavnega	in	slavnega	BOGA.	Ubogi	Peter	in	ubogi	mi.	Kdaj	
bomo	 prešli	 od	 ideje,	 da	 je	 trpljenje	 nekaj	 slabega,	 do	 ideje,	 da	 je	 življenje	 včasih	 darilo	 in	
dejanje	trpljenja.	Bog	seveda	ne	ljubi	trpljenja	in	vendar	smrt	in	trpljenje	je	merilo	ljubezni.	To	je	
ta	veliki	paradoks	krščanstva.	Rodimo	se	v	trpljenju	in	umiramo	in	živimo	v	trpljenju.		
To	 zlo	 je	 premagano	 samo	 v	 neskončni	 ljubezni	 trpečega	 Boga.	 Norost	 križa	 kot	 pravimo.	
Seveda	 nas	 satan	 nagovarja:	 uporabite	 druga	 sredstva,	 moč,	 politično	 preigravanje,	 delajte	
kompromise,	 čudeže,	 uporabite	 avtoriteto.	 Prav	 to	 Jezus	 zavrača.	 Kaj	 je	 križ,	 če	 ne	 še	 tako	
visoka	trditev,	da	Bog	ljubi	druge	in	mene	med	njimi	več	kot	svoje	življenje.	Križ	je	brezno,	kjer	
Bog	postane	ljubimec.	Je	največji	signal,	ki	ga	je	Bog	poslal	človeku.	In	Križ,	ki	ga	mora	učenec	
VZETI.	Če	želimo	razumeti	ali	bolje	v	veri	sprejeti,	kaj	pomeni	Jezus,	je	morda	dovolj,	da	besedo	
križ,	nadomestimo	z	besedo	“ljubezen”,	torej:	Če	kdo	hoče	iti	z	mano,	naj	prevzame	nase	vso	
ljubezen,	ki	jo	je	sposoben.	Križi	učenca	niso	vsakodnevna	razočaranja,	utrujenost	ali	bolezen,	
duševne	siske,	skratka	stvari,	ki	jih	je	treba	preživeti.	Pravi	križ,	pravi	Jezus,	je	treba	VZETI,	ne	
nositi.	 Izbrati	 kot	 povzetek	 “usode”	 in	 ljubezni.	 Obstaja	 torej	 možnost,	 da	 se	 je	 mogoče	
spremeniti,	 če	 si	 Boga	 zares	 zaželimo	 z	 vsem	 srcem,	 ko	 se	 prepustimo	 vodenju	 Duha	 in	
vsakodnevno	“treniramo”	svoj	pogled	na	pot,	na	katero	nas	usmerja	Ljubeči	Gospod.		
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PUŠČAVSKA	KARAVANA	

Karavana	je	potovala	
po	suhi,	peščeni	in	
mestoma	kamniti	
puščavi.	Člani	karavane	
so	zaupali	vodniku	in	
sprejemali	njegove	
odločitve.	Posebej	jim	
je	ugajalo,	ko	je	zaradi	
hude	dnevne	vročine	
odločil,	da	bodo	
potovali	samo	ponoči	in	
spali	podnevi.	Neke	
noči,	ko	je	bilo	
potovanje	še	posebej	
utrudljivo,	je	vodnik	
nepričakovano	zaklical:	
»Stoj!	Za	trenutek	se	
bomo	ustavili.	Kot	ste	
lahko	opazili,	gremo	
pravkar	čez	skalnato	

pobočje.	Svetujem	vam,	
da	naberete	čim	več	kamnov	in	kamenčkov.	Če	boste	z	njimi	napolnili	torbe,	jih	boste	lahko	
nesli	s	seboj	domov.	
Dobro,	pojdimo	torej	ponje,«	je	nadaljeval	in	plosknil	z	rokama,	»imate	samo	pet	minut	časa,	
potem	nadaljujemo.«	
Popotniki,	ki	so	se	že	veselili	dolgega	počitka	in	zasluženega	spanja,	so	mislili,	da	se	je	
njihovemu	vodniku	zmešalo.	
»Pobirati	kamne?«	so	rekli.	»Kaj	pa	bomo	počeli	s	kamni?«	
Samo	nekaj	jih	je	naredilo	tako,	kar	je	predlagal	vodnik,	in	nekaj	prgišč	manjših	kamnov	
spravilo	v	torbe.	
»Dobro,«	je	dejal	vodnik.	»Gremo	naprej!«	
Ko	so	po	nočnem	počitku	nadaljevali	pot,	so	bili	preutrujeni,	da	bi	govorili,	toda	želeli	so	
vedeti,	kaj	je	pomenil	vodnikov	nenavadni	ukaz.	
Ko	se	je	na	obzorju	prikazalo	sonce,	se	je	karavana	spet	ustavila	in	postavili	so	šotore.	
Peščica	popotnikov,	ki	je	nabrala	kamne,	jih	je	sedaj	lahko	prvič	videla.	Osupli	od	začudenja	so	
zavpili:	»Sreča!	Spremenili	so	barvo.	Svetijo	se	in	iskrijo.	To	so	dragoceni	kamni	in	biseri!«	
Toda	ta	navdušeni	občutek	je	kmalu	izginil	v	žalosti	in	potrtosti:	»Ko	bi	le	poslušali	vodnikov	
ukaz	in	pobrali	še	več	kamenja,	kot	smo	ga.«	

Človekovo	življenje	lahko	primerjamo	potovanju	skozi	puščavo.	Potujemo	v	Božje	kraljestvo.	
Zaupati	moramo	našemu	vodniku.	Četudi	kdaj	ne	razumemo	smisla	njegovih	zahtev	in	križev,	
ki	nam	jih	nalaga,	je	smisel	v	njegovih	zahtevah,	ki	nam	jih	daje.		 Po:	P.	Ribes,	Zgodbe	in	prilike	

31.08.2020	
PONEDELJEK		
Rajmun	Nonat,	redovnik

KRIŽ 							19.00 + JADRAN IN ++ IVANOVI, Križ 177

01.09.2020	
TOREK		
Egidij,	opat

KAPELA

							
					19.00 ++ GULIČ in REBULA, Tomaj 7

02.09.2020	
SREDA	
Apolinarij,	redovnik KRIŽ

						

													
						19.00	 V ČAST SV. DUHU ob začetku šolskega 

leta, pn. ge. Dragice 

03.09.2020	
ČETRTEK	,	pred	I.petkom	
Gregor	Veliki,	papež	in	c.učitelj

KAPELA
		
						19.00 V ČAST SV. ANTONU, ŠEPULJE 34A

04.09.2020	
PETEK	
Rozalija,	devica

KRIŽ 							19.00 + DARJO in MARIJA PIPAN, Križ 159

05.09.2020	
SOBOTA	
Terezija	iz	Kalkute,	redovnica

AVBER	
		
							19.00	
				

+MARIJA	KLAVORA,	Avber	5,	8.dan	

06.09.2020	

23.	NEDELJA	MED	LETOM	
KAZLJE	

TOMAJ

				
						

									8.30	
						

							10.00

++	SERAŽIN,	Kazlje	29	

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

Bog nam je dal nedeljo, da se telesno odpočijemo in se duhovno okrepimo. Dal nam je en dan v tednu, da se 
posvetimo njemu in si vzamemo čas drug za drugega; da upočasnimo svoj korak in umirimo svojo dušo; da 
prisluhnemo Božji besedi … In danes nam Jezus v evangeliju pravi: »Kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, 
svoje življenje pa zapravi?« Ne zapravljajmo svojega življenja. Odprimo se Božji milosti. Naredimo nekaj iz njega. 
Učinkovalo ne bo zgolj nate, temveč tudi na druge okrog tebe. To je pot v polnost življenja. 
ZAČENJAMO	Z	NOVIM	VEROUČNIM	LETOM.	
V	ponedeljek,	7.9.	vabim	starše	1.	in	2.razreda	na	srečanje	ob	19.30,	v	soboto,	12.9.	ob	9h	za	
starše	3.	razreda	ob	10h	pa	za	starše	7.in	8.razreda	-	pripravnike	za	birmo	v	letu	2022.		
Vse	 spodnje	 prostore,	 ki	 jih	 uporabljamo	 za	 veroučna	 srečanja	 bo	 potrebno	 v	 prihodnje	
tedensko	čisititi.	Higiena	mora	biti	na	prvem	mestu.	Zato	najprej	klic	k	prostovoljstvu,	če	bo	
to	nemogoče,	bo	potreben	dogovor	za	primerno	plačilo	čistilki.		
O	 tem	se	bomo	pogovorili	 tudi	na	srečanju	ŽPS,	ki	 je	za	 to	odgovoren.	Srečanje	ŽPS	bo	v	
torek,	15.9.	ob	19.30.	
Kako	se	bomo	ravnali	v	učilnicah:	katehet	obvezno	nosi	masko.	Otroci	se	pred	vstopom	in	
pri	odhodu	razkužijo	kot	smo	že	vajeni.	Posebna	skrb	bo	zagotovljena	za	uporabo	toaletnih	
prostorov.	Vsi	otroci	razen	1.	in	2.	razreda	nosijo	pri	pouku	maske.	Glejte	spletno	stran!	
V	nedeljo,	13.9.	je	katehetska	nedelja.	Vabljeni	starši	in	otroci,	kjer	boste	dobili	še	nadalnja	
navodila.	Verouk	začenjamo	v	ponedeljek,	 14.9.	Za	začetek	velja	tale	razpored:	ponedeljek	
ob	16h:	3.	razred,	ob	17h:	7.	in	8.razred.	Četrtek:	1.in2.razred:	15h,	5.razred	ob	16h,	6.razred	ob	
16.45.	Učenci,	ki	imate	veroučne	knjige	iz	župnišča,		jih	vrnete	ob	prvi	veroučni	uri.

DUHOVNI KOTIČEK
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