RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

12.09.2022
PONEDELJEK

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

Marijino ime

13.09.2022
TOREK
Janez Zlatousti, šk. in c.uč.

14.09.2022
SREDA

Štev.38/LETO X.

11.september 2022

POVIŠANJE SV. KRIŽA

15.09.2022
ČETRTEK

ŽPS in ŽGS ob 19h

Žalostna Mati Božja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 15,1-32)

16.09.2022
PETEK
Kornelij in Ciprijan

17.09.2022
SOBOTA
Marijin spomin

18.09.2022

25 NEDELJA MED

LETOM

NA KRATKO:
Z veroukom
začnemo 12.9.
(glejte spletna
obvestila!!!!)
Oznanila pišem,
da si jih preberete,
sicer je vse
nesmiselno.
“Najprej ni več
maš v župniji in
potem sčasoma
tam tudi ni več
mašnika-župnika”

Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov

AVBER ob
19h

+ JOŽE PEGAN, Ponikve 30

K A Z L J E o b ++KRIŽMAN in VEČKO, Kazlje 4h
8.30
TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

DAROVALCI ZA OZVOČENJE V
ŽUPNIJSKI CERKVI
Dario Filippi, Tomaj 61 - 100€
Janez Bajt, Tomaj 120 - 500€
NN, Tomaj - 200€
NN, od drugod - 400€
NN, Križ - 80€
NN Križ - 100€
Križ 102 - 50€
Tomaj 14a - 100€
Križ 107 - 50€
NN Križ - 120€
Križ 231 - 100€
NN nedelja - 50€
Tomaj 19 - 100€
NN Tomaj - 200€
NN Tomaj - 50€
NN Tomaj - 150€
TOMAJ 48a - 100€
AVBER 12 - 100€

NN KRIŽ - 50€
TOMAJ 112 - 150€
NN KRIŽ - 200€
TOMAJ 94 - 100€
SKUPAJ: 3.050€
Do kritja investicije manjka 4.150€.
Hvala vsem darovalcem.

VEROUK:
Ponedeljek:
3. in 4. r. - (prvoobhajanci): ob
14.00
7. in 8. r - 16.30
Četrtek:
1.r - 14.30 (še dogovor)
2.r. - 16.00
5.r. - 17.00
Začnemo ta teden v
ponedeljek, 12.9. po razporedu

Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali.
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z
njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa
izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno
ovco, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride
domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče: ›Veselite se z menoj, kajti našel
sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje
nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi
pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Ali: katera žena, ki ima deset
drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno
ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi:
›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam:
Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se
spreobrne.«

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

MISLI PAPEŽA FRANČIŠKA O HUDIČU

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. (iz blagovest.si)
MATI STVARNIKOVA, MATI ODREŠENIKOVA

f

f

Kakšna je moja splošna predstava o Bogu? Je vsemogočen, neskončno usmiljeni in stvarnik
vsega. Vse ima v njem svoj obstoj.
To je morda najbolj splošen opis naših predstav o Bogu, ki pa ga z besedami ne moremo opisati.
Vendar se nam razodeva na nam, ljudem, razumljiv način – preko Svetega pisma. V prvi
Mojzesovi knjigi lahko že uvodoma beremo, kako je Bog ustvaril nebo in zemljo in nato še
človeka. Ta opis ne predstavlja znanstvene razlage nastanka sveta, pač pa govori o tem, kako ima
vse, kar obstaja, svoj začetek in smoter v Bogu. Seveda to ni niti neki oddaljeni Bog ilozofov, niti
ne neka brezoblična energija, pač pa osebni Bog. Navadno v začetku veroizpovedi, ki jo molimo
ob nedeljah in praznikih, le na kratko omenimo Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in
zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. Boga kot Očeta nam je razodel Jezus preko Svetega pisma,
o njem govori zlasti v Janezovem evangeliju. Jezus se celo istoveti z Očetom, saj pravi med
drugim: Kdor vidi mene, vidi Očeta. Jaz in Oče sva eno. Obenem pa izpostavi odnos med seboj in
Očetom, saj zase pravi, da ga je Oče poslal. In kdor sprejme Jezusa, sprejme tistega, ki ga je poslal
– nebeškega Očeta. Ob tem si seveda zastavljamo tudi vprašanje: če Jezusovo Mater Marijo lahko
nazivamo kot Božjo Mater oz. Bogorodico, kako je mogoče, da ima Bog, ki obstaja sam iz sebe,
mater? To nas morda spominja na znano logično zanko v obliki vprašanja: ali Bog, če je res
vsemogočen, lahko ustvari tako težko skalo, da jo sam ne more premakniti? Da, ta »skala« je
naša svoboda – ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi. Bog nas ne želi prisiliti v občestvo s
samim seboj. Zaradi greha je naša narava ranjena in sami se ne moremo rešiti, ne da bi za vstop
v nebeško kraljestvo plačali kazen za svoje grehe. Teh dolgov pa ne moremo plačati s svojo
močjo, pač pa le s krvjo nedolžnega Božjega Jagnjeta, to je Jezusa Kristusa, ki je s svojim
trpljenjem in smrtjo postal spravna žrtev za grehe sveta, z vstajenjem pa je pokazal moč nad
smrtjo in grehom. Odslej zlo nima več zadnje besede v našem življenju. Toda za ta Božji načrt si
Bog izbere Mater, torej ustvarjano bitje. S tem, ko Marija sprejme Božji načrt, postane
Odrešenikova Mati. Prav temu dejstvu je sv. Janez Pavel leta 1987 posvetil celotno okrožnico in
jo naslovil »Odrešenikova Mati«. Marija s svojim »zgodi se« sprejme ta načrt, postane Mati
tistemu, ki je poslan na ta svet, da bi se svet po njem rešil in ne pogubil. Sama mora s tem
sprejeti mnoga tveganja in hoditi v veri in ne v gledanju, tako kot to velja za vsakega izmed nas,
saj nihče nima oblasti, da bi vnaprej videl prihodnost in o njej tudi odločal. Marija tako sprejme
nenadomestljivo vlogo matere Odrešenika: nosila ga je pod srcem, ga rodila, ob njej je rasel in se
krepil ter se tudi duhovno oblikoval. Prav zaradi istovetenja Jezusa z Očetom pa je Marija
sprejela tudi to, da je postala Stvarnikova Mati. Vse, kar je namreč bilo ustvarjeno, je nastalo po
Jezusu, kar v uvodu svojega evangelija izpoveduje tudi evangelist Janez (Jn 1,3: »Vse je nastalo
po njej /Besedi/ in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.«), pa tudi sv. Pavel: »Ta je podoba
nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v
nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako
vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi
stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec
med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.« (Kol 1, 15-18) Tudi zato Marijo kličemo
kot Mati Stvarnikova in hkrati kot Mater vsega stvarstva, novo Evo, ki je postala mater vseh živih
(prim. 1Mz 3,20).

Ko ne priznavamo svetosti Kristusa, priznavamo
posvetnost hudiča, Satanovo posvetnost.
- Princ tega sveta, Satan, si ne želi naše svetosti, noče, da
bi sledili Kristusu. Morda bi kdo od vas rekel: "Oče, kako
ste staromodni, da govorite o hudiču v 21. stoletju!" Pa
vendar pazite, ker hudič obstaja! Hudič je tukaj … celo v
21. stoletju! Ne smemo biti naivni! Iz Evangelija se
moramo učiti, kako se spopasti s Satanom.
- Zadostuje že, da odpremo časopise, da vidimo, koliko zla je prisotnega med nami. Hudič dela.
Vendar hočem jasno in glasno poudariti: "Bog je močnejši!" Verjamete, da je Bog močnejši?
- Hudič je prisoten že na prvi strani Svetega pisma in z njim se Sveto pismo tudi konča – z Božjim
zmagoslavjem nad Satanom.
- Hudič zlo seje tam, kjer je dobrota, spreti skuša ljudi, družine in narode. Ampak Bog ... opazuje
"polje" vsake osebe s potrpežljivostjo in usmiljenjem: umazanijo in zlo vidi precej bolj jasno kot
mi, vendar vidi tudi seme dobrega in potrpežljivo čaka, da to vzklije.
- Vselej pomnimo … da nas želi Sovražnik ločiti od Boga in zato v naših srcih vzbuja razočaranje,
ko za svojo oznanjevalsko angažiranost ne prejmemo takojšnje nagrade. Hudič v naša srca
vsakodnevno seje semena pesimizma in grenkobe … Odprimo se navdihu Svetega Duha, ki v nas
nikoli ne preneha sejati semen upanja in vere.
- Vselej se pretvarja, da je prijazen – to počne z duhovniki, s ško i. Tako prodre v tvoje misli. In
lahko se konča zelo slabo, če pravočasno ne ugotoviš, kaj se s teboj dogaja. (Moramo mu ukazati:)
Pojdi stran!
- Prijatelji: hudič je goljuf! Daje nam obljubo za obljubo, a nikoli nobene ne izpolni. V resnici nikoli
ne stori ničesar, kar reče. Ne izpolnjuje svojih obljub. Povzroča, da si želite stvari, ki vam jih ne
more dati. Povzroča, da svoje upanje osredotočite na stvari, ki vas nikoli ne bodo osrečile.
- Pred kom se moram braniti? Kaj moram storiti? Pavel nam pravi, naj si nadenemo vso Božjo
bojno opremo, kar pomeni, da je Bog naša obramba in se nam bo pomagal upreti Satanovim
skušnjavam. Je jasno? Nobenega duhovnega življenja, nobenega krščanskega življenja ni brez
upiranja skušnjavam, brez Božje bojne opreme, ki nam daje moč in nas varuje.
- Hudič obstaja in proti njemu se moramo boriti. To nam govori Pavel, ne jaz! To nam govori Božja
beseda. Vendar o tem nismo vsi prepričani. Pavel opisuje Božjo bojno opremo in različne
elemente, ki sestavljajo to odlično Božjo bojno opremo. In nam pravi: "Stojte torej prepasani okoli
ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti." Božja bojna oprema je resnica.
- On ima to sposobnost. Sposobnost zapeljevanja. Zato je tako težko razumeti, da je bil premagan.
Prikazuje se z veliko močjo, obljublja nam toliko stvari, podarja nam lepa darila, ki so lepo zavita.
"Oh, kako lepo!" Vendar ne vemo, kaj v resnici vsebujejo. "Ampak papir, v katerega so zavita, je
tako čudovit …" Zapeljuje nas z embalažo in nam ne dovoli, da bi pogledali, kaj se skriva notri. On
ve, kako naši nečimrnosti in neučakanosti predstaviti svoje ponudbe.
- Če vem, da se v duhu približam takšni ali drugačni misli, če si dovolim takšno ali drugačno
poželenje, če grem do tega ali drugega kraja, se približujem steklemu psu na verigi. Prosim, ne
počnite tega. "Imam zelo globoko rano." "Kdo ti jo je prizadejal?" "Pes." "Pa je bil privezan?" "Ja,
ampak prišel sem ga pobožat." "Prišel si k njemu?" Tako je to. Nikoli se mu ne približaj le zato, ker
je privezan. Pusti ga tam – privezanega na verigi.
- Hudiču ni treba, da nas obsede. Zastruplja nas s strupom sovraštva, obupa, zavisti in zla. Ko
nismo pazljivi, to izkoristi, da uniči naše življenje, naše družine in naše skupnosti.
- V tej duhovni bitki lahko računamo na močno orožje, ki nam ga je dal Gospod: molitev, polno
vere, premišljevanje Božje besede, sveto mašo, češčenje Najsvetejšega, zakrament sprave.

