RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
3 VELIKONOČNA NEDELJA

02.05.2022
PONEDELJEK
Atanazij, šk. in c.učitelj

03.05.2022
TOREK

KRIŽ ob 19.00 ++ TROBEC, pn. Tomaj 7

Filip in Jakob, apostola

04.05.2022
SREDA

Štev.:19/LETO X.

Florijan, mučenec

05.05.2022
ČETRTEK

K A P E L A o b ++ BAJC in NUSDORFER, Tomaj 7
19.00
(češčenje Najsvetejšega)

pred I.petkom

06.05.2022
PETEK
Dominik Savio, dijak

07.05.2022
SOBOTA
Albert iz Bergama,
poljedelec

08.05.2022
4.VELIKONOČNA

NEDELJA

K A Z L J E o b +SERAŽIN in UKMAR, Kazlje 21
8.30
KRIŽ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

2 MAJA ZAČNEMO S ŠMARNICAMI V KRIŠKI CERKVI, VSAK DAN v mesecu
maju, RAZEN V SOBOTO IN NEDELJO, OB 18.45.
VABLJENI VSI, POSEBEJ VSI OTROCI in po možnosti tudi starši.
V ponedeljek 9.maja bo srečanje za starše birmancev v župnišču ob 19h.
Od 1.-8.maja TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE.
Podrobneje o tem na spletni strani župnije. V nedeljo je župnijska maša v KRIŽU ob 10h
“Luč je in Bog je,
radost in veselje!
Svetlejši iz noči zasije dan, življenje novo vre iz starih ran
in iz trohnobe se rodi vstajenje.«
Naj vse nas in ves naš narod Vstali Gospod dviga v novo življenje! Kristus je vstal! Zares je
vstal! Aleluja!” (Ivan Cankar)
6.maja, v petek ob 20h v Kulturnem domu poseben dogodek: PREDSTAVITEV KNJIGE - Zbrana
dela pesnika in duhovnika tomajskega rojaka ALBERTA MIKLAVCA. Knjigo bosta predstavila g.
Ivo Jevnikar in dr. Mira Cencič, ki je bila tudi pobudnica za izdajo pesnikovih zbranih pesmi.
Knjiga bo naprodaj po predstavitvi. Če bo vreme ugodno, vabimo 8.maja k blagoslovu kipa sv.
Jožefa pred Cencičevo domačijo, po maši v Križu. Obveščeni boste ustno po vasi.

01. MAJ 2022

Jezus da apostolom jesti

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,1-19)

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je
takole: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz galilejske Kane,
Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim
je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v
čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar
učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?«
Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste
našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus
ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal
vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in
privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. Ko
so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je
rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil
na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko,
se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si
ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel
kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel
učencem, odkar je vstal od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon,
Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam
rad.« Rekel mu je: »Pasi moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin,
ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi
moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je
užalostil, ker mu je tretjić rekel: ›Ali me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti
veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem
ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se boš postaral,
boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je
nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hodi za
menoj!«

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

Pred tem, da bi mu izkazali svojo nedeljeno ljubezen in brezpogojno
zvestobo (Rim 8,38-39) ter prejeli njegovo milostno odpuščanje, ljubečo

EDINI, KI DAJE RODOVITNOST

prijaznost in zvesto ljubezen, nas lahko zadrži samo grešni ponos, trmasta
Peter je bil po tragediji Jezusove smrti obupan in ni vedel, kaj naj stori.

volja in slepi strah zase. Božja naklonjenost in blagoslov sta zastonjski in

Zaradi negotovosti glede svoje prihodnosti se je vrnil k svojemu prejšnjemu

nezaslužen dar, ki neskončno presega vse, kar bi si upali pridobiti s svojim

poklicu ribiča. Šest drugih apostolov mu je sledilo nazaj v Galilejo.

življenjem. V velikodušnosti in dobroti ne moremo nikoli preseči troedinega

Vstali Kristus je na obali čakal Petra in druge apostole. Ko se je njihov čoln

Boga. On nas je prvi vzljubil. Naša ljubezen do njega pa je odgovor na

približal obali, jih je vprašal, če imajo kaj jesti. Na njegovo besedo so

njegovo izjemno in nezasluženo naklonjenost in usmiljenje.

spustili mreže v morje. Ob velikem ulovu rib je ljubljeni učenec spoznal, da

Gospod Jezus se želi osebno približati vsakemu od nas in vsak dan trka na

jim govori Kristus. Peter je takoj skočil iz čolna in pohitel k njemu.

vrata naših src ter čaka na odgovor (Raz 3,20). Vedno nam je pripravljen

Spomnimo se prvega čudeža velikega ulova rib, ki se je zgodil na začetku

pomagati rasti v spoznanju njegove velike ljubezni in v neizmernem

njegovega poslanstva v Galileji. Peter je lovil celo noč in ni ujel ničesar,

bogastvu njegovega usmiljenja in dobrote do nas. Prosimo ga, naj ponovno

Jezus pa mu je naročil, naj vrže mreže (Lk 5,4-11). Ko so se trgale od teže

razžari našo ljubezen do njega in spremeni naše življenje z močjo in

velikega ulova, mu je dal nov poklic in poslanstvo − odslej bo lovil ljudi za

delovanjem Svetega Duha, ki prebiva v nas.

Božje kraljestvo (Lk 5,10). Vstali Jezus Kristus je zanj ponovil ta čudež, da
bi ga spomnil na njegovo poslanstvo "lovljenja ljudi" oz. "pridobivanja
učencev" za Božje kraljestvo.
Ko je Petra vpričo drugih učencev trikrat vprašal

o njegovi ljubezni in

zvestobi, mu je moralo to povzročiti veliko bolečino in žalost, saj ga je pred
tem trikrat javno zatajil. Zdaj se ni več hvalil ali primerjal z drugimi (Mt
26,33), temveč je poln kesanja ponižno izjavil: "Ti veš, da te imam rad."
Pripravljen mu je bil služiti, pa naj stane, kar hoče.
Gospod Jezus kliče vsakega od nas, da se mu tudi v svojih osebnih bojih,
šibkostih in grehih približamo kot usmiljenemu Zdravniku in Odrešeniku.
Vabi nas, naj ga izberemo za svojega Gospoda in ga ljubimo bolj kot vse
drugo.

