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NEDELJSKI EVANGELIJ Lk 14,26-33

»Če	kdo	pride	k	meni	in		
ne	sovraži	svojega	očeta,		
matere,	žene,	otrok,		
bratov,	sester	in	celo		
svojega	življenja,		
ne	more	biti	moj	učenec.		
Kdor	ne	nosi	svojega	križa		
in	ne	hodi	za	menoj,		
ne	more	biti	moj	učenec.		
Takó	torej		
nobeden	izmed	vas,		
ki	se	ne	odpove	vsemu,		
kar	ima,		
ne	more	biti	moj	učenec.«	
(Lk	14,26–27.33)	
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ČE	KDO	HOČE	…	ODPOVED,	KI	BOGATI	
Ljubezen	do	očeta,	matere	in	drugih	domačih	nam	je	dana	po	naravi	in	je	velika	vrednota.	Za	kaj	
vse	bi	bili	prikrajšani,	če	nam	ne	bi	bila	dana.	Največ	sreče	doživi	človek	prav	v	družini,	ki	je	v	njej	
rastel,	 in	 potem	v	 tisti,	 ki	 jo	 je	 sam	ustanovil.	 Če	 je	 kje	 na	 zemlji	 košček	 raja,	 je	 to	 lahko	 le	 v	
družini,	kjer	se	imajo	radi.	
Da	 je	družina	srečna,	pa	so	poleg	 ljubezni	 in	 razumevanja	potrebne	še	najosnovnejše	dobrine	
prebivanja	 in	 preživljanja.	 Za	 Jezusom	 gre	 velika	množica.	 Pričakovati	 bi	 bilo,	 da	 bo	 izkoristil	
priložnost	ter	 imel	navdušujoč	govor,	s	katerim	bo	 ljudi	še	bolj	pritegnil	 in	 jim	obljubil,	kaj	vse	
velikega	 in	 dobrega	 jih	 čaka,	 če	 postanejo	 njegovi	 učenci.	 On	 pa	 jim	 govori	 nekaj	 povsem	
drugega,	celo	nasprotnega:	njegov	učenec	more	biti	le	tisti,	ki	je	zaradi	njega	pripravljen	pustiti	
očeta	in	mater,	ženo	in	otroke,	brate	in	sestre	in	se	poleg	tega	odpovedati	sploh	vsemu,	kar	ima	
ali	 bi	mogel	 imeti,	 celo	 lastnemu	življenju.	Družinske	vezi	 so	nekaj	 velikega	 in	 lepega,	 a	 same	
povedo,	 kaj	 so:	 vezi.	 V	 tem	 je	 njihova	 slaba	 stran.	 Vežejo!	 Za	 Jezusom	pa	 ne	moreš,	 če	 si	 na	
karkoli	navezan.	Za	njim	moreš	le,	če	si	vsega	prost,	če	si	pripravljen	pretrgati	vse	vezi,	se	vsega	
osvoboditi,	vse	njemu	zapostaviti	 in	zgolj	v	tem	pomenu	»zasovražiti«.	Jezus	ni	bil	poročen,	ni	
imel	otrok,	ni	si	pridobil	premoženja,	celo	svoji	volji	se	je	odpovedal,	ko	jo	je	združil	z	Očetovo.	
In	vendar:	on,	ki	ni	imel	nič,	je	prinesel	zaklade,	ki	jih	ne	morejo	uničiti	ne	molji	ne	rja.	On,	ki	ni	
imel	lastne	družine,	je	postal	nosilec	življenja	vsem,	ki	prihajajo	k	njemu.	Življenje,	ki	je	zapustilo	
vse,	 da	 bi	 se	 moglo	 darovati	 Božji	 volji,	 se	 je	 izkazalo	 za	 najbogatejše,	 najširše	 in	 najbolj	
osrečujoče.	Ne	le	zanj,	temveč	za	vse,	ki	gredo	iskreno	za	njim.	
»Če	kdo	hoče	…«	Nihče	ni	primoran!	Tisti	pa,	ki	hoče,	naj	od	vsega	predložnega	doseže	toliko,	
kolikor	je	v	njegovi	moči.	
(Po	podatkih	evropskega	parlamenta	je	v	Evropi	do	milijon	“sodobnih	sužnjev”,	samo	v	Sloveniji	
med	7	in	8.000)
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»Gospod,		
ti	si	naše	prebivališče	
od	roda	do	roda.«	
Psalmist	 v	 današnji	 Božji	 besedi	 naše	 življenjsko	 obdobje	 primerja	 s	 spancem	 in	 s	 travo,	 ki	
zjutraj	 zeleni	 in	 je	 zvečer	 že	 posušena.	 Tako	 kratko	 je	 naše	 življenje	 in	 o	 tem	 bi	 morali	
premišljevati.	 Če	 štejemo	 naše	 dneve	 in	 ozavestimo	 kratkost	 naših	 dni,	 »pridemo	 do	 srčne	
modrosti«	 (Ps	90,12).	 	K	 človekovi	modrosti	 spada,	da	 se	 zaveda	 svoje	minljivosti.	 Toda	vsak	
človek	je	hkrati	v	skušnjavi,	da	bi	se	oklepal	svojega	življenja,	da	bi	ravnal	tako,	kot	da	bo	večno	
živel	in	bo	vedno	lahko	počel	kaj	pomembnega	v	svetu.	Ravna	tako,	kot	da	bo	lahko	večno	živel	
v	hiši,	ki	si	jo	je	zgradil.	Toda	vse	je	minljivo.	Vse	premine.	Vse	se	posuši	kakor	trava.	 	Morda	je	
bil	zato	za	kratek	čas	ločen	od	tebe,	da	bi	ga	spet	pridobil	za	zmeraj,	in	sicer	ne	več	kot	sužnja,	
ampak	 več	 kot	 sužnja,	 kot	 brata,	 nadvse	 ljubega	 najprej	meni,	 še	 koliko	 bolj	 pa	 tebi,	 tako	 v	
mesu	kot	v	Gospodu.	Če	me	imaš	torej	za	družabnika,	ga	sprejmi	kakor	mene.	(Flm,	1,	15–17)	
Za	vsak	problem:	dokumenti,	študijska	srečanja,	sprevodi,	mnogo	govorjenja.	Pavel	ne	gre	po	
tej	poti.	Prijatelju	pošilja	nazaj	sužnja,	ki	je	pobegnil,	s	sporočilom:	»Sprejmi	ga	kakor	mene«.	In	
z	 le	 nekaj	 besedami	pri	 koreninah	 spodkoplje	 suženjstvo,	 ki	 ga	 je	 predkrščanski	 svet	 imel	 za	
nujno	potrebno.	 Le	nekaj	besed	 je	dovolj,	 da	 je	 apostol	Pavel	obravnaval	 sužnja	kot	brata;	 z	
dejanji	 postanejo	 vse	 neskončno	 dolge	 razprave	 odveč.	 Več	 dejanj,	manj	 dokumentov,	manj	
pridig;	to	mora	biti	naloga	kristjanov	v	družbi.	Suženjstvo.	Danes	se	malokdo	zaveda,	da	ga	je	
izkoreninilo	 krščanstvo	 in	 da	 znova	 preti,	 če	 krščanstvo	 izginja.	 Rekli	 boste:	 »Beži	 no,	 proti	
suženjstvu	je	dovolj	demokratična	miselnost.«	Brez	Kristusa	demokratična	miselnost	izhlapi	in	
se	 vrne	 v	 obliki	 trgovine	 z	 otroki,	 prostitucije,	 izkoriščanja.	 »Ampak	 to	 se	 dogaja	 v	
nedemokratičnih	 državah	 …«	 Otroci	 za	 presajanje	 organov,	 ženske	 za	 na	 cesto,	 reveži	 za	
izkoriščanje	 pripadajo	 nedemokratičnim	 državam,	 v	 sužnje	 pa	 jih	 spreminjajo	 prebivalci	
demokratičnih	držav.		In	če	to	ni	suženjstvo,	ki	se	vrača	...	

09.09.2019		
PONEDELJEK		
Peter	Klaver,	duhovnik

KAPELA      8.00 PO NAMENU ROMARJEV S SVETE 
GORE

10.09.2019	
TOREK		
Nikolaj	Toletinski,	spokornik

KAPELA    19.00 ✞✞ ALOJZIJA IN MILAN MAHNIČ, 
PN.Dolores, Tomaj 94b

11.09.2019	
SREDA		
Prot	in	Hijacint,	mučenca

KAPELA
  
   19.00 ✞ ROZA LIKAR, Tomaj 14

12.09.2019	
ČETRTEK		
Marijino	ime

KAPELA 
  
     8.00  PO NAMENU ROMARJEV S SVETE 

GORE
13.09.2019	
PETEK	
Janez	Zlatosusti,	šk.	in	c.učitelj

  
  PO NAMENU

14.09.2019	
SOBOTA	
Povišanje	sv.	Križa,	praznik

KAPELA
  
   19.00 PO NAMENU ROMARJEV S SVETE 

GORE

15.09.2019	
22.	NEDELJA	MED	LETOM	
(Žalostna	Mati	BOžja)	
(Nedelja	svetniških	kandidatov:	
Baraga,Gnidovec,	Vovk,	Majcen,	
Strle)

KAZLJE	

TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

✞✞ SERAŽIN , Kazlje 22 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

 RAZPORED SV. MAŠ

Vpisovanje	otrok	 za	 1.	 razred	verouka	 je	 v	 ponedeljek,	 9.septembra	
ob	19h.	Če	imate	starši	krstni	list	(v	primeru,	da	je	otrok	krščen	v	drugi	
župniji),	ga	prinesite	s	seboj.	Na	spletni	strani	imate	na	razpolago	tudi	
vpisnico	za	veroučna	srečanja	in	vsa	potrebna	pojasnila.		
V	 soboto,	 14.9.	 ob	 16h	 kratke	 duhovne	 vaje	 za	 ŽPS,	 (“Bog,	 moj	
Gospodar	ali	moj	Oče).	Vodi	mag.	Anja	Kastelic.	Namenjen	 je	za	ŽPS	
Tomaj	in	člane	iz	sosednjih	župnij,	če	kdo	želi.		

S	seboj	prinesite	sv.pismo	(kdor	ga	ima).	Ob	19h	sv.	maša.	
V	soboto,	21.9.	STIČNA	MLADIH	2019.	Prijave	sprejema	g.	NIKO	ČUK,	župnik	Hrpelje-Kozina	
na	tel.	031	632	552	ali	mail:	nikocuk22@gmail.com.	Cena	prevoza	15€.		
Z	veroučnimi	srečanji	bomo	zaćeli	v	ponedeljek,	16.	septembra.	Vsa	srečanja	so	za	začetek	po	
naslednjem	razporedu:	
PONEDELJEK:  
8.IN 9.RAZRED ob17H;  4. RAZRED 16.45h; 5 RAZRED 16.0;  
3. razred 16.00; 7. razred 17.30 
ČETRTEK:  
1.razred 15h; 6 razred 16.45; 2. razred 16.00 

 DUHOVNA MISEL
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