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Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, 
da bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu 
položil prste v ušesa, pljunil  
in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in 
mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj so se mu odprla 
ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril.  
(Mr 7,32–35) 

OBVESTILA
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Danes,	v	nedeljo,	9.9.	po	maši	v	Tomaju	kratko	srečanje	za	vse	starše	veroučencev.	
Zvečer	ob	19.30	na	župnijskem	dvorišču	-	borjaču	-	prireditev	ob	100-letnici	
konca	1.	svetovne	vojne.	Prireditev	organizirajo	člani	Slovenskega	katoliškega	
društva	“HRAST”	iz	DOBERDOBA.	Prostovoljni	prispevki	so	namenjeni	akciji	
obnove	kulturnih	spomenikov.	Prosimo	gospodinje	za	sladke	dobrote.	
V	tem	tednu	srečanja	za	starše:	
Ponedeljek,	10.9.	za	1	in	2.	razred	ob	19.30	
Torek,	11.9	za	3.	in	4.	razred	ob	19.30	
Sreda,	12.9	za	5	in	6	razred	ob	19.30	
Četrtek,	13.9.	za	7	in	8	razred	ob	19.30	
Dobili	boste	vpisnice,	ki	jih	izpolnite	in	jih	otroci	prinesejo	k	verouku	v	tednu	po	
16.9.,	ko	pričenjamo	z	rednim	veroukom.	Vpisnica	je	na	spletni	strani	Župnije.	

Štev.:37/letnik VI.          09. SEPTEMBER 2018

Mr 7,31–37 
POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI 
Poslušati in se spreobrniti. Govoriš, nekdo te posluša in tvoje besede spremenijo 
njegovo življenje in celo vero. Besede imajo veliko moč. Lahko dajejo življenje, 
lahko pa tudi jemljejo življenje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa tudi jemljejo 
vero. Za vsakim glasom stoji oseba, njen značaj, izobrazba, kultura in duhovna 
širina. Glas razodeva človeka. Glas ne more skriti veselja ali pa žalosti in 
bolečine. Glas govori o trenutnem stanju človeka.Včasih se sprašujem, kakšen 
glas je imel Jezus? Moral je imeti lep glas. Ljudje so ga radi poslušali. Jezusova 
govorica je bila premišljena, izdelana in lepo podana. Ni uporabljal besednih 
mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih besed, je 
zanje uporabil tudi krepke izraze. Jezus z njimi ni govoril diplomatsko. Govoril je 
iskreno, brez olepšav. Farizeji so Jezusa slišali, niso pa ga poslušali. 
Zakrknjenost njihovega srca jim je to preprečevala. Danes smo brali in poslušali, 
kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko govoril. »Efeta ali odpri se«, pomeni, 
da brez Jezusa ne moremo pravilno poslušati Božje besede (prim. Mr 7, 34). 
Samo Jezus lahko odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto. Samo Jezus nam 
lahko pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in iz poslušanja 
Božje besede. Brez Jezusa tudi ne moremo naprej govoriti pravilno. Če pa 
nepravilno govorimo, je bolje, da sploh ne govorimo, ker nimamo kaj povedati, 
kar bi bilo dobro za poslušanje. Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki so bili priča 
ozdravitvi gluhega, da bi o tem naprej govorili? Zato ker je vedel, da bodo iz 
vsega tega delali populistični dogodek. Kljub Jezusovi prepovedi so ljudje vse to 
pripovedovali naprej. In seveda niso pravilno govorili. V čudežni ozdravitvi niso 
spoznali, da je Jezus Bog. Zato so samo govoričili: »Gluhim daje, da slišijo, 
nemim, da govorijo« (Mr 7, 37). Pri tem pa se niso spraševali: Kdo je Jezus? Kaj 
jim je Jezus hotel s tem čudežem sporočiti? 
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10.09.2018  
PONEDELJEK  KAPELA     7.30 PO NAMENU OD DRUGOD

11.09.2018  
TOREK  BRITOF   18.30 ✞ MARIJA KOS, TOMAJ 46

12.09.2018 
SREDA  KRIŽ   18.30 V ČAST MATERI BOŽJI,  

KRIŽ 280

13.09.2018 
ČETRTEK  
Janez Zlatousti, šk. in c.uč.

KAPELA   18.30 ✞ P A V L A E B E R T , P . N . 
ge.MARIJE HREN

14.09.2018 
PETEK 
Povišanje sv. Križa

KRIŽ   18.30 ✞ MARIJA IN MIRO MACAROL, 
KRIŽ 188

15.09.2018 
SOBOTA 
Žalostna Mati Božja

KAZLJE
  
  14.00 POROČNA SVETA MAŠA

16.09.2018 
24 NEDELJA MED 
LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  

  8.30 

10.00

✞ ✞ PUPIS, KAZLJE 44 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Z veroukom pričenjamo v ponedeljek, 17.septembra. 
Začetni razpored veroučnih ur: 
PONEDELJEK: 3. RAZRED ob 16h 
  4. RAZRED in 2.RAZRED ob 16h 
  7. IN 8. RAZRED ob17h - (birmanska skupina)  
ČETRTEK:         5 RAZRED ob 15.45 
  6. RAZRED ob 16.30 
  1 RAZRED ob 17H    
15.9. poteka   Sloveniji čistilna akcija “Očistimo Slovenijo”. Pridružimo se tej akciji tudi 
kristjani, saj je skrb za čisto okolje in preprečevanje onesnaževanja narave tudi potrdilo 
naše dejavne vere v Boga Stvarnika. Odgovorno skrbimo za naravo, ki je naša edina. Več 
o tem na: https://katoliska-cerkev.si/prostovoljna-akcija-ocistimo-slovenijo-2018 

Če ob današnji evangelijski zgodbi premišljujete v vsakdanjem 
življenju, naj to ne bo omejeno le na trenutke tišine. Namesto tega 
vzemite zgodbo s seboj tudi v svoj vsakdan, na svoje delo, v svoje 
poslušanje in govorjenje čez ves dan, ne glede na to, kje se boste 
gibali. Bodite pozorni na svoje poslušanje in govorjenje, ali zares 
poslušate s srcem in iz srca govorite. In navajajte se na poslušanje, 
ki med mnogimi besedami, ki jih zaznavate, zasliši Boga. In naučite 
se govoriti tako, da bodo vaše besede prihajale iz ljubečega srca. 
Potem boste začutili, kako se vaše besede dotikajo ljudi okrog vas 
in jih zbujajo v življenje, kako nenadoma nastaja odnos in se nad 
vami odpira nebo.  Če boste pozorno poslušali in zavestno govorili, 
boste spoznali, da gre na koncu zmeraj za to, da bi v vsem 
poslušali Božji glas in dovolili, da v sleherni besedi odzvanja Božja 
beseda. In Božja beseda je zmeraj beseda ljubezni in beseda, ki 
ustvarja življenje. In s premišljevanjem te zgodbe o ozdravljenju se 
uvajajte v neprestano molitev, da bi bila vaša ušesa vedno odprta 
za pogovor, v katerem se Bog pogovarja z vami, in da bi vaša usta 
brez prestanka hvalila Boga za vse, kar v vsakem trenutku počne 
na vas in vam podarja. Potem se lahko uglasite s hvalo množice: 
»Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
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