OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,
PLISKOVICA IN AVBER
27. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKI EVANGELIJ
Lk 17,5–10
GOSPOD, POMNOŽI NAM VERO!
Kdo ne bi hrepenel po taki moči, ki jo daje vera? Zato ni čudno, da učenci prosijo v današnjem
evangeliju Jezusa: »Pomnoži nam vero!« (Lk 15,5). Kristus jim nato prikaže moč vere in pravi, da
bi z vero, veliko kakor gorčično zrno, prestavili murvo. Gre za slikovito prispodobo, saj je gorčično
zrno eno najmanjših semen, murva pa je drevo z izredno razvejenimi koreninami. Takoj zatem pa
Kristus poudari še eno značilnost vere s prispodobo o gospodarju, ki zahteva brezpogojno
poslušnost. Mogoče se nam ta podoba ne zdi primerna, da bi odsevala Boga. Da pa bi bolje
prodrli v sporočilo evangelija, se raje kot pri liku gospodarja ustavimo ob razpoložljivosti hlapca.
Služabnik, ki je na voljo gospodarju, je lepa podoba vernika. Vernik bo v odnosu do Boga
popolnoma razpoložljiv. V tem odnosu ni prostora za preračunljivost ali polovično podarjenost.
Odnos med vernikom in Bogom je bolj podoben odnosu zaročencev, ki se drug drugemu
popolnoma podarita v ljubezni. Ta odnos ne pozna ne urnika ne plačila. Vsi se moramo počutiti
»nekoristni služabniki«, srečni, da lahko darujemo, ljubimo in se žrtvujemo za Boga, ko smo
izkusili njegovo ljubezen. Odnos, ki temelji na ljubezni, želi dati vse za ljubljeno osebo. Podobno
kot ljubezen tudi vera ne išče najprej svojih pravic, ampak je le odgovor na Božji dar.
V Svetem pismu je nekaj čudovitih primerov take predanosti vernega človeka Bogu. Abraham je
bil poslušen v veri do te mere, da je bil pripravljen žrtvovati najdragocenejše – edinega sina.
Božja mati Marija, ki je v veri poslušna Božjemu sporočilu, sebe imenuje »služabnica« Boga (Lk
1,38), in končno sam Kristus, saj se v ljubezni do Očeta da popolnoma na razpolago za
odrešenje sveta. Naj nam Gospod nakloni milost, da bi se mu v ljubezni popolnoma izročili.

OBVESTILA
V oznanilih ste lahko prebrali okviren program za jesensko romanje na avstrijsko
Koroško. Prijavljajte se ge. Katarini (Gabršni), ki vam je na razpolago ob nedeljah po
maši ali pa na domu v večernih urah. Obvestite jo na telefon 041 953 967. Pohitite, ker bo
na razpolago samo en avtobus.
Lepo prosim starše, da poskrbite za pravo vzgojo v veri. Otroci naj redno obiskujejo
verouk, nedeljska sv.maša pa je za vse nas krščanska dolžnost. Zgled pa naj seveda
dobijo pri vas, dragi starši. Ni dovolj otroka samo nekam pošiljati, biti morate zraven, kajti
besede samo mičejo, zgledi pa vlečejo. Vas čisto razumem, ker ste razdeljeni med službo,
delom in drugimi dolžnostmi, vendar sami dobro veste, da je bistveno premalo, če
poskrbite samo za zakramente. Krščanstvo je način življenja in ne neka tradicija, nekaj za
lep izgled vsake toliko časa. Boga ne vlečemo za rokav, ko ga rabimo in ne postavljamo
na drugo mesto. Tega ni. To seveda ne pomeni, da bomo v cerkvi 24 ur, toda, če ne
zmoremo Bogu posvetiti niti ene ure na teden, ja vsaj milo rečeno, žalostno. Odločitev je
na vaši strani. Hvala pa vsem, ki se v pravem duhu trudite, da bi naši otroci rastli v
modrosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
V mesecu oktobru vabim k družinski molitvi rožnega venca, pred nedeljskimi mašami, pa
le pridite 15 minut prej, da to molitev zmolimo skupaj.
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In apostoli
so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam
vero!«
Gospod pa je rekel:
»Če imate vero
kakor gorčično zrno,
bi tej murvi lahko
rekli:
‚Izruj se s korenino
in se presádi v
morje‘
in bila bi vam
poslušna.«
(Lk 17,5–6)

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
01.10.2016
SOBOTA

V neki vasi je izbruhnil požar. Bogat in reven človek, do tistega dne odlična
soseda, sta izgubila vse svoje imetje. Ubogi človek je ostal miren, bogatega pa se
je lotil obup.
»Mojzes,« je naposled dejal bogati, »kako je mogoče, da si tako miren, ko pa je
vse, kar sva imela, zgorelo v požaru?«
»Meni je ostal moj Bog,« je odgovoril siromak, »tvoj pa je zgorel v hiši.«
Drobne zgodbe z biserom, 126

KAPELA

800

Po namenu od drugod

27. NEDELJA
MED LETOM

PLISKOVICA

830

V Brigita Lavrenčič, Pliskovica, 30, dan

ROŽNOVENSKA

TOMAJ

03.10.2016
PONEDELJEK

KAPELA

1800 V čast Materi Božji, Tomaj 48a

KAPELA

1800 V Herman Tavčar, Tomaj 19

05.10.2016
SREDA

KAPELA

1800 V Marija Vran, Tomaj 97

06.10.2016
ČETRTEK

KAPELA

1800 V zahvalo za božje varstvo, p.n. Križ

02.10.2016

Teden za življenje

04.10.2016
TOREK
Frančišelk Asiški, rd.ust.

1000

(blagoslov kapelice pri cerkvi)

(po maši češčenje Najsvetejšega)

Pred prvim petkom
Bruno, duh.

07.10.2016
PETEK

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

KAPELA

800

KAPELA

800

Po namenu od drugod

Rožnovenska Mati Božja
Prvi petek

Bogati, mo(go)čni in prebrisani lahko zaupajo samo v svojo moč, svoje
sposobnosti, svoje veliko imetje, a se v trenutkih negotovosti ali stiske nimajo na
kaj opreti. V primeru življenjskega poraza so sami. Pravični pa ima Boga kot
svoje edino upanje. Kolikokrat sem tudi sam doživel, da mi je bila vera (edina)
opora v življenju. Še večkrat pa sem doživel, ko so mi najrazličnejši ljudje
pripovedovali, da so v trenutkih najgloblje krize prav v veri črpali moč: »Če ne bi
imel vere, bi si vzel življenje,« ali »Ko je bilo najhuje, sem molil!«
In kolikšna je tvoja vera?
______________________________________________________________________________

E-priprava na zakon je kakovosten 3-mesečni program, s pomočjo katerega se
zaročenci preko spletnih forumskih skupin in doživetega skupnega
vikenda temeljito pripravijo na zakon. Program poteka že 12. leto zapored. Zaročenci se
najprej srečajo na spoznavnem srečanju, nato vsebine, pomembne za zakon (pomen in
globina zakonske obljube, spolnost, zakonska duhovnost, reševanje konfliktov ...)
spoznavajo preko vodenih tem, nato pa na vikendu vsebine spoznajo in jih poglobijo. Epripravo vodijo duhovni voditelji in zakonski pari. Jesenski termin e-priprave se začne že
7. oktobra. Prijave in več informacij pa si lahko preberete tukaj. (klik na internetni strani
župnije). V naši dekaniji imamo v Tomaju pripravo za zaročence v petek: 7.10., 14.10. in
21.10. ob 19h v župnišču. Prijavite se na mail: gabrijelvidrih1@gmail.com, da dobite
prijavnico.

08.10.2016
SOBOTA

09.10.2016
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TOMAJ

Zahvaljen, Gospod,
da krepiš našo vero.
Iz drobnega zrnca
se razrašča v košato drevo.
Ptice upanja gnezdijo v njem
in zobljejo jagode rožnega venca.
Kadar divja vihar
in nam grozi razdejanje,
bi omagali v veri,
če ji ti ne bi dajal moči,
če se ne bi hranila iz tvoje ljubezni.
Zato ostani blizu, Gospod.
Tudi mogočno drevo
se kdaj ukloni in pade.
Hrani naše korenine,
počivaj v krošnji našega drevesa.

830
1000

Po namenu od drugod (hvalnice)
Za zdravje, Pliskovica 15

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

