RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMA

Božja beseda:

20.09.2021
PONEDELJEK

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
25 NEDELJA MED LETOM

https://hozana.si?
datum=20.9.2021

KRIŽ ob 19h

++ DARJO in MARIJA PIPAN, Križ 159

KAPELA OB
19H

+ ALBIN KURET, Utovlje 7, 8.dan

BRITOF ob
19h

+ROZAMARIJA ŠKERLJ, Tomaj 46, obletna

KAPELA OB
19H

PO NAMENU ge. ĐENI

KAPELA OB
19H

V ČAST bl. A.M.Slomšku za vzgojitelje in
učitelje, p.n. Križ 145

Korejski mučenci
Božja beseda:
Božja beseda:
https://hozana.si?

21.09.2021
TOREK

datum=21.9.2021

Matej, apostol in evangelist

22.09.2021
SREDA

Božja beseda:
https://hozana.si?
datum=22.9.2021

Mavricij, mučenec

Štev.:39/LETO IX.

19.SEPTEMBER 2021

Božja beseda:

23.09.2021
ČETRTEK

https://hozana.si?
datum=23.9.2021

Pij iz Pietrelcine, duhovnik

24.09.2021
PETEK

Božja beseda:

25.09.2021
SOBOTA

Božja Beseda
https://hozana.si?
datum=25.9.2021

https://hozana.si?
datum=24.9.2021

bl. Anton Martin Slomšek, škof

Sergij Radoneški

26.09.2021

Božja Beseda:

26. NEDELJA MED LETOM
KVATRE

https://
hozana.si?
datum=26.9.202
1

KAPELA OB
19H

++ HENIGMAN, TERČON, Tomaj 122

KAZLJE 8.30

+ ZVONKO ŠKAPIN, Kazlje 16a

TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

J


URNIK VEROUČNIH SREČANJ:
4. RAZRED: PONEDELJEK OB 14.30 in 15h (UČ 15€+LZ 3€+DZ 6,50€)
8. IN 9. RAZRED: PONEDELJEK OB 16.30 (UČ 15€+LZ 3€)
1 - RAZRED: ČETRTEK OB 14.30 (UČ 15€+LZ 3€+ DZ 10€)
2. IN 3. RAZRED: ČETRTEK OB 16.15 (UČ 15€+LZ 3€+DZ 10€)
6- RAZRED: ČETRTEK OB 17.00 (UČ 15€+LZ 3€+DZ 6,50€)
7- RAZRED: ČETRTEK OB 17.45 (UČ 15€+LZ 3€) DZ (fotokopiram)
Strošek verouka: prispevek za učilnico 15€ + delovni zvezki (DZ) + liturg.zv (LZ).
Če se kdo spomni tudi katehistinj - priporočam!
Vsi otroci nosijo pri srečanjih MASKE; kateheti IZPOLNJUJEMO ZAHTEVE PC.
PCT pogoj pa je po novem obvezen tudi za otroke od 15+ leta starosti.
PO NOVIH PREDPISIH JE POGOJ PCT OBVEZEN TUDI ZA UDELEŽBO PRI SV. MAŠI V
CERKVI oz. KAPELI. (morda bo tudi pogoj PC). Kot dokument velja tudi kartonček od
cepljenja. Žal bo potrebno preverjanje pred vrati, oz. zanašanje na vašo iskrenost. Inšpektorji
bodo najprej opozarjali, potem pa sledijo globe, ki pa jih ne nameravam plačevati. (Globo
namreč plača župnik in verniki). Zato prosim za DOSLEDNOST. A mislim, da večjega obiska ne
bo, saj nas je pri mašah zmeraj manj. Že obrazne maske so nekaterim odveč, kaj šele tile
predpisi. Nazadnje bomo lahko naše cerkve preprosto zaprli, ker ne bo ljudi, ali pač - pustimo
se presenetiti. Poleg PCT ostaja še vedno predpis nošenja obraznih mask, razkuževnje rok in
medsebojna razdalja 1,5 m, razen za osebe iz istega gospodinjstva.

Jezusov učenec
je drugim
služabnik
Iz svetega
evangelija po
Marku (Mr
9,30-37)
Tisti čas so Jezus
in njegovi učenci
prepotovali
Galilejo, vendar
ni žêlel, da bi kdo
to izvedel. Učil je
namreč svoje učence in jim govóril: »Sin človekov bo izročèn v človeške roke in ga
bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« Oni niso razumeli te
besede, a so se ga bali vprašati. Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal:
»O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali
med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim
rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je
otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v
mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč
tistega, ki me je poslal.«

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

Beseda o BESEDI, Mr 9,30-37

f

BITI SLUŽABNIK BRATU IN SESTRI?
"Niso razumeli teh Gospodovih besed in so se ga
bali vprašati...." (Mr 9,31)
Izziva jih: »Sin človekov bo izročèn v človeške roke
in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh
dneh vstal« (Mr 9,30)
Jezus je ravnokar grajal Petra za to, kar je rekel, celo
imenoval ga je Satan - o tem smo razmislili prejšnjo
nedeljo ... Kdo bi si ga sploh upal še kaj vprašati.
Vendar se je eno zdelo gotovo: Jezus je bil v
nevarnosti in z njim tudi dvanajsteri. Dejstvo je, da
je skupina potovala brez beleženja zgodovine, sami so bili napol pismeni, edino kar je pri njih
delovalo je bil SPOMIN. Vse kar je Jezus rekel, so si zapomnili, do pike natančno. Da je temu res
tako lahko navedemo trditev raziskovalcev, ko so pri nekem neukem pastirju ugotovili da zna
celega Homeja na pamet. Kdo bi to danes še zmogel. Še Krsta pri Savici mnogi ne znajo na pamet
povedat. Znamo samo kot papige ponavljat rumene novice naših medijev.
Predstavljam si torej pravo dramatično napetost med učenci, tesnobo, toda to, kar pravim
"tesnoba", je groza pred soočenjem z ljudmi ter političnimi in verskimi oblastmi ... Jezus je bil
javna oseba, na vrhuncu svojega delovanja, ... vsi so ga želeli, vsi, ki so ga iskali in so ga celo hoteli
postaviti za kralja, ... Kako je lahko pričakovati, da ga po čudežih, ki jih je storil, nihče več ne bo
prepoznal - naenkrat se je tam nahranilo 30.000 ljudi! A potem so vsi kričali: Križaj ga! Pa ni bilo
medijev, ki bi sprovocirali to grmadenje zla. Kaj ni dandanes nekaj podobnega tudi pri nas in
nasploh po svetu. Kdo bo naslednik Jezusa, kdo bo prvi med apostoli, če bodo Jezusa ubili?
Jezus seveda intuitivno zazna razmišljanje učencev in brez prevelikih besed postavi vprašanje. "O
čem ste se prepirali na poti?" Kakšna sramota! Jezus je bil še med njimi in že so razmišljali, kdo ga
bo nadomestil kot vodnika; "In molčali so ...".
Pred Jezusom nimaš kaj skrivati! On te bere od znotraj. Apostole je seveda poznal do dna - izbral
jih je osebno, enega za drugim, poklical ji je po imenu, kakor kliče danes nas, ne samo duhovnike
in redovnike, marveč vse zaznamovane s krstom, po imenu ... Tako se jim spet da na razpolago,
sede na sredino, poniža se, ne gre na prižnico, se vsede tako kot mati k otroku, ko mu hoče nekaj
položiti prav v srce in začne poučevati: »Če želi kdo biti prvi, naj bo zadnji od vseh in služabnik
vseh «. Takih besed še niso slišali. Vsem biti služabnik? Kot da ne bi poznali besed preroka Izaija.
Besede evangelija se torej ne nanašajo samo na Mesijeve tesne sodelavce, ampak tudi na današnje
služabnike evangelija, na duhovnike, redovnice in podobno. Toliko bolj, ker so s posebnim
posvečenjem poklicani biti služabnik, še najbolj papež, ki se še uradno imenuje služabnik božjih
služabnikov. Papež Frančišek je v polnem pomenu te besede SLUŽABNIK.
Nazarečan torej obravnava vprašanje izvajanja oblasti v najrazličnejših oblikah: od očeta družine
do predsednika republike, od vodje urada do generalnega direktorja velike industrije, od
skromnega podeželskega duhovnika do naslednika Petra, ...
Obstajata dva izraza, ki opredeljujeta izvajanje avtoritete na zelo različen, bi rekel, diametralno
nasproten način: avtoriteta, ki je bila zasnovana kot MOČ in OBLAST in služenje.
Kdor razmišlja v smislu osebne moči, ima personalistično vizijo avtoritete, osredotočeno na
subjekt, ki jo izvaja: vsekakor kompetentnost zaradi morda posebnega poslanstva, predvsem pa
prestiž, privilegij, superiornost človeka nad drugimi ljudmi, nadzor nad življenjem in celo vestjo
drugih, kot plezanje v zgornja nadstropja stavbe (moči); moč in kariera skupaj.

Nadaljevanje s prejšnje strani

Pojasnitev, da je osebna moč neposredno
sorazmerna z bogastvom ali odgovornostjo, je
odveč in celo banalna. Denar prinaša več
denarja. In z denarjem kupujete (vedno več)
moči.
Finance vodijo gospodarstvo, inance
narekujejo načrte politike ... Vse je denar.
Bogati postajajo vse bogatejši in močnejši.
Revni so vse bolj revni in posamezno
nepomembni glede na smernice vladnih
programov ali pa pastoralnih programov, če
hočete.
Tisti, ki na drugi strani razmišlja o avtoriteti v smislu služenja - to je primer z Jezusom pozornost tako rekoč preusmeri s svojega položaja (moči) na ljudi, nad katerimi je prejel
oblast in v katerih uslugo opravlja svojo nalogo.
Za izvajanje prave avtoritete je značilno splošno dobro in ne osebni prestiž, ki navdihuje
njeno politiko in upočasnjuje njen praktični razvoj.
Koncept skupnega dobrega torej predstavlja jedro Gospodove teze in njegovega
programskega namena. Na tej točki Jezus kanonizira splošno dobro - naše odrešenje in vsega
tega - glede na avtoriteto, ki jo je prejel od svojega Očeta, in je nameraval izraziti njegovo
neskončno ljubezen, ki je, kot zapiše sveti Pavel, (Božji Sin), da je bil »ljubosumen« na svojo
enakost z Bogom, vendar se je ponižal, tako da je bil poslušen smrti, smrti na križu (prim. Ef
2). Jezus je služabnik par excellence, ki ga je opeval Izaija, trpeči služabnik, vzgojen na vislicah
križa. Tisti, ki je plačal, plača in bo plačal za vse: njegov prestol je križ, njegova krona snop
trnja. Ob zaključku nauka o avtoriteti Jezus objame otroka: in s to preveč zgovorno gesto nam
Mesija predstavi mersko enoto vse oblasti: najbolj krhko, najšibkejše, potencialno najbolj brez
obrambe.
V srcu in umu Odrešenika ima otrok prirojeno moč, da močne premakne k sočutju in svoj
ponos spremeni v nežnost.
Še vedno in vedno je Izaija tisti, ki povzdiguje Mesijeve vrline in se zateče k družinskim
občutkom: zlasti »kakor mati tolaži otroka, tako vam bo Bog dal tolažbo« (pogl. 66). Mati
uveljavlja “oblast” nad svojimi otroki brez kakršnih koli ambicij po moči, celo za hrano se je
odrekla sama sebi, samo da bi jim jo dala. To je kot ikona pobožnega pelikana, ki krvavi, ko si z
udarci kljuna raztrga vrat, da bi malčkom dal piti kri: in to je tudi najstarejša Kristusova ikona,
najdena v katakombah ...
Novi svet se rodi iz štirikrat ponovljenega glagola: «Kdor sprejme samo enega od teh otrok,
sprejme mene; kdor mene sprejme, ne sprejme mene, ampak tistega, ki me je poslal. " Zato
Cerkev bodisi sprejema ali ne. Sprejemanje otroka je dobrodošlica Bogu, ker je Božji obraz,
obraz drugega. Zdi se, da Jezus svojim prijateljem pravi: "Ljubezen vedno postavite v
središče". To je edini razlog, da izberemo zadnje mesto z gotovostjo, da je prvo. Ljubezen je
edini logični razlog, da sprejmete nelogičen preobrat.
Pričakujem vas torej prihodnjo nedeljo v družbi Markovega evangelija, da boste povedali še
nekaj besed o posebnostih avtoritete, ki se razume kot samozatajevanje, kot nezainteresirano
služenje, ki ne pozna mere; in ta lastnost je VELIKODUŠNOST.

