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NE GRE ZA DRUGE, TEMVEČ ZA NAS
SAME
Kako naj presojamo zgodovinska dejstva,
nam Jezus pokaže v prizoru iz današnjega
Lukovega evangelija. Tukaj mu ljudje
pripovedujejo o poslednjih novostih,
političnih katastrofah in udarcih usode, ki
so nerazumljivi. Tu Pilat umori Galilejce, ki
so ravnokar hoteli darovati. In stolp v Siloi
se je zrušil ter pri tem pobil osemnajst
ljudi. Jezus v obeh primerih odgovarja
podobno: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci
večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker
so to pretrpeli? Nikakor, vam pravim. A če
se ne spreobrnete, boste vsi enako
pokončani« (Lk 13,2).
Jezus se sicer loti teologije farizejev, ki vidi
v vsaki nesreči kazen za grešnike. Vendar je
ne potrdi. Namesto da bi se spustil v
teološko razpravo, zakaj se je tako zgodilo,
usmeri svoj pogled na tiste, ki so mu to
pripovedovali. Ne gre za druge, temveč za
nas same. Če se ne spreobrnemo, bomo
prav tako pokončani. Naše življenje bo
ponesrečeno, če ne bomo začeli misliti
drugače. Pri katastrofah si ne postavljajmo
vprašanja zakaj, temveč jih razumimo kot zahtevo za nas. Zgodi se nam lahko enako, kot so doživele žrtve
mnogih katastrof današnjega časa, pa naj gre za naravne nesreče, teroristične napade ali karkoli drugega.
Pri vsem tem se postavlja pomembno vprašanje: Iz česa živimo? Kakšen smisel ima naše življenje?
Nobenega jamstva nimamo, da bomo zdravi dosegli starost. Ni samo po sebi umevno, da naše življenje
uspe. Pogoj, da bo naše življenje uspelo, je spreobrnjenje. Spreobrnjenje pomeni najprej ugotoviti, da sem
se Bogu odtujil, da je moje mišljenje o Bogu popačeno. In potem pomeni spreobrnjenje, da vidim svoje
življenje v Božji luči, da po Bogu znam gledati v globino stvari in spoznavati Boga kot pravi cilj ter tisti
temelj mojega življenja, ki me nosi. Spreobrnjenje pa ni le videvanje in spoznavanje, temveč tudi
odločanje. Odločim se živeti drugače, živeti tako, kakor to odgovarja Božji volji in moji naravi.

Verouk REDNO.
Od 19.3.-25.3. obhajamo na Slovenskem Teden družine. Na postne nedelje ste posebej prisrčno vabljeni k molitvi
križevega pota na začetku sv. maše.
14. radijski misijon na Radiu Ognjišče
CERKEV JE MLADA
Radijski misijon bo od 7. do 13. aprila 2019. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali:
kardinal Luis Antonio Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro
Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki,
redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro.
Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do
petka sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
S sobote na nedeljo 31.3. menjava ure na POLETNI ČAS. S 1. 4. delavniške maše ob 19h.
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Prav v tistem času je bilo
v množici navzočih nekaj ljudi, ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat
pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovóril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki
kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, vas vse
čaka enak konec. Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar
mislite, da so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če
se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.« In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v
svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu
vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj
jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji
pognojim. Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹« (Lk 13, 1-9)

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://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

DUHOVNE MISLI
Ne hodi sem!
Sezuj si sandale z nog, kajti kraj,
kjer stojiš, je sveta zemlja! (2 Mz,
3,5)
Bog je dober oče. Vendar ostaja
Bog.
Ni kakor tisti starši, ki hočejo
postati prijatelji svojih otrok in zato
nehajo biti starši.
Bog je »nekdo drug« kakor mi.
Pred njim moramo gojiti in
pomnožiti do neskončnosti tisto
čutenje strahu in občudovanja, ki
nas prevzame pred nečim, kar je s
svojo veličino nad nami: pred
kakšnim slapom, visoko goro,
morsko širjavo ...
To občutje strahu in občudovanja
je zdravilno: ohranja nas v
resničnosti in pripomore k
zavedanju, da smo ustvarjena bitja.
Za vzgojo k strahospoštovanju do
Boga je Stara zaveza zahtevala
spoštovanje svetih krajev, templja.
Nova zaveza nam je razodela, da je
pravi tempelj Boga človekovo telo,
človeška oseba.
Vsakemu človeku – moškemu ali
ženski, otroku ali ostarelemu,
zdravemu ali bolnemu, bogatemu
ali revnemu, belcu ali črncu, izobraženemu ali nevednemu – se moramo približati s
spoštovanjem in strahom, ki so ga v svetopisemskih časih ljudje čutili do templja. Vsakokrat, ko
srečamo kakšnega človeka, nas Bog opominja: »Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je
sveta zemlja.« Gorje, če se šalimo z Bogom in z njegovim templjem!
Medžupnijska Karitas Dutovlje Tomaj organizira postno zbiralno akcijo za potrebe Doma na Krasu v Dutovljah.
Zbiramo:
- pižame (predvsem moške)
- trenirke ( zaželjena velikost L, XL - lahko tudi samo spodnji del-hlače)
- lončki-skodelice za čaj
Navedeno lahko oddate sodelavkam Karitas ali pa prinesete v župnišče v Dutovlje, dne 10.5.2019 od 16.00 do
18.00 ure.
SPOVEDNI DAN V DEKANIJI:
V okviru radijskega misijona bo v naši dekaniji možnost za velikonočno spoved v SEŽANI, v petek, 12.4.2019 od 7h
- 19h. V Domu upokojencev bodo na razpolago spovedniki po sobah 13.4. ob 9h. Spoved v Sežani je tudi v velikem
tednu.
Pri nas je velikonočna spoved v KRIŽU: četrtek, 10.4. ob 18.30, sv. maša ob 18.45. V Tomaju v ponedeljek, 15.4. ob
18.30, ob 18.45 sv. maša.
V Kazljah sem na razpolago za spoved na veliki četrtek 18.4. ob 17.00, ob 17.30 sv. maša. Spoved je v zakristiji. V
Tomaju spovedujem na veliki četrtek 18.4. ob 18.30, ob 19h sv. maša v župnijski cerkvi.

RAZPORED SV. MAŠ

25.03.2019
PONEDELJEK

KRIŽ

18.00

✞✞ RENČELJ,

26.03.2019
TOREK

KRIŽ

18.00

✞✞ STARC,

27.03.2019
SREDA

KAPELA

18.00

✞✞ FRANC, KRISTINA BENČIČ,

KAPELA

18.00

✞✞ VERA IN EDI FORZZA, Tomaj 62

KAPELA

18.00

✞✞ ROZA in MIRO ŽVAB, Tomaj 94b

30.03.2019
SOBOTA

AVBER

18.00 V Č A S T M AT E R I B O Ž J I ,
Ponikve 30

31.03.2019
4. POSTNA NEDELJA

KAZLJE

GOSPODOVO OZNANJENJE
Materinski dan

3. POSTNEGA TEDNA

3. POSTNEGA TEDNA

28.03.2019
ČETRTEK

Šepulje 6

(Tavčarjevi) Križ 158

Šepulje 1a

3. POSTNEGA TEDNA

29.03.2019
PETEK
3. POSTNEGA TEDNA

3. POSTNEGA TEDNA

TOMAJ

8.30
10.00

✞ FRANC KRIŽMAN, Kazlje 9

ZA ŽUPLJANE

Vsak dan znova prosimo Gospoda, da ne
bomo kot nerodovitna smokva, o kateri smo
slišali v današnjem evangeliju.
Prosimo ga, naj nam pomaga, da
prisluhnemo njegovemu glasu in se mu
pustimo voditi. Tako bomo lahko v življenju
obrodili obilen sad in izpolnili poslanstvo, ki
nam ga je namenil.

