
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
3 VELIKONOČNA NEDELJA

V evangeliju po Luku srečamo vstalega Jezusa, kako se prikaže zbranim 
učencem (prim. Lk 24,36), ki so nezaupljivi in prestrašeni mislili, da je 
prikazen. Romano Guardini je zapisal: »Gospod se je spremenil. Ne živi 
več tako, kot je živel prej. Njegovega bivanja ... ne moremo razumeti. Pa 
vendar je telesno ..., saj vsebuje vse njegovo dosedanje življenje in 
usodo, preko katere je moral iti, torej trpljenje in smrt. Vse je resničnost. 
Čeprav spremenjena, pa vendar je dotakljiva resničnost«. Ker vstajenje 
ni izbrisalo znamenj križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in 
noge. In da bi jih prepričal, jih je prosil, naj mu dajo kaj jesti. Tako so mu 
učenci »ponudili kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel« (Lk 
24,42–43).  Sveti Gregor Veliki razlaga, da »na ognju pečena riba 
pomeni trpljenje Jezusa, Srednika med Bogom in ljudmi. On se je 
namreč blagovolil potopiti v vode človeškega rodu. Sprejel je, da mu bo 
naša smrt zadrgnila zanko ter bo postavljen na ogenj, da bo prenašal 
bolečine v času trpljenja«. 
Po zaslugi teh zelo nazornih znamenj so učenci prerasli začetne dvome 
in se odprli daru vere. Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je bilo 
napisanega o Kristusu. Beremo namreč, da jim je Jezus »odprl um, da 
so doumeli Pisma. Rekel jim je: 'Tako je pisano: Kristus bo trpel in tretji 
dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnjenje v 
odpuščanje grehov vsem narodom ... Vi ste priče (Lk 24,45-48).« 
Zveličar nam zagotavlja svojo resnično navzočnost med nami po Besedi 
in evharistiji. Kakor sta namreč emavška učenca prepoznala Jezusa po 
lomljenju kruha, tako tudi mi srečamo Jezusa med obhajanjem 
evharistije. 
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Hvala za darovanje ob koncertu: - pogostitev pevcev, ostane: 267€. 
Verouk redno. 
Birmanci prinesite končno podatke o svojih botrih podatke o krstu, 
če ste krščeni v drugih župnijah.  
V trgovini Hofer lahko 9.,10.,16. in 17.4. darujete za potrebe Karitas. 
V sredo, 18.4. ob 19.30 drečanje za starše prvoobhajancev iz 
Tomaja, v četrtek, 19.4. ob 19.30 za starše iz Kazelj. Srečanje je v 
župnišču v Tomaju. 
Nabirka na nedeljo dobrega pastirja se odda na Škofijo. V spodnji 
razpredelnici lahko vidite, da dohodke vsaj 3 mesecev župnija odda 
na Škofijo (13 nedeljskih nabirk) - Tomaj, Avber, Kazlje.
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Lk 24,35–48 
TUDI TI PRIPOVEDUJ 
Ker je Jezus vnel srci učencev iz Emavsa, sta še tisto uro odšla svojim prijateljem 
povedat, kaj sta slišala in videla. Svojega navdušenja nista mogla ohraniti samo zase. Ko 
sta pozno zvečer prispela v Jeruzalem, sta našla še zbrane enajstere in druge učence. 
Pripovedovali so si, kaj so doživeli; in njihova pripoved je postala izpoved. Samo videti ne 
zadošča – treba je tudi dojeti, kaj vidiš. Potem se lahko vstajenje zgodi pri vsakem izmed 
nas. Ko so si učenci medsebojno pripovedovali, kaj so doživeli, je Vstali stopil mednje in 
jim je zaželel mir. 
Pričevalska skupnost učencev je lepa podoba za Cerkev: to je skupnost ljudi, ki si 
pripovedujemo in pričujemo, kaj smo doživeli, kaj smo videli in spoznali.  Eni 
pripovedujejo o osebnih izkušnjah, drugi se sklicujejo na izkušnje tretjih – kakor učenci v 
Jeruzalemu. Na svoji poti doživljamo vsi osebne izkušnje; če nam te odprejo oči in nam 
zagori srce, se srečamo z Vstalim. Za evangelista Luka se vstajenje zgodi takrat, ko se 
nekaj najgloblje dotakne našega srca, ali kakor je rekel Paul Tilich, kjer nas nekaj 
»resnično zadene«. To so vsakdanje izkušnje: pogovori, srečanja, pričevanja, kosila, 
sprehodi, skupno bivanje in evharistija. 
Veliko se pogovarjamo in se srečujemo z ljudmi. Toda pogovor ostaja pogosto le klepet in 
naše srečanje le bežen kontakt z ljudmi. Kjer se resnično razvije pogovor, kjer pričujemo 
in drug drugemu odpiramo oči, kjer ob pogovoru začne goreti srce – tu se zgodi vstajenje, 
tu srečamo tudi Vstalega v podobi enega od svojih sogovornikov. 
Če ljudje pošteno in obenem spoštljivo in z občutkom pričujejo o tem, kar so doživeli na 
svoj poti in kako to sami razumejo in si razlagajo, je med njimi prisoten sam Vstali. Njihov 
pogovor postane izkušnja vstajenja. Dotikamo se bistva, nastane vzdušje, v katerem se 
začuti prisotnost Boga. 
In ti? Kaj bi rad pripovedoval/a ljudem, ki so ti ljubi? Vstajenje bi zate pomenilo, da slediš 
temu notranjemu impulzu, ki te sili, da bi z drugimi govoril. Ko se boš opogumil/a in 
povedal/a to, kar ti že dolgo leži na srcu, boš spoznal/a, kako nastane nov odnos, kako se 
lahko srca vnamejo in kako v tebi govori sam Vstali. 
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16.04.2018  
PONEDELJEK  
Bernardka Lurška, devica

KAPELA
    
  8.00 Po namenu od drugod

17.04.2018  
TOREK  KAPELA

    
  8.00 ✞✞ Havliček kn Fabac, Križ 109

18.04.2018 
SREDA  KAPELA

   

19.00 ✞ Jože Gorup, Tomaj 11

19.04.2018 
ČETRTEK  KRIŽ 19.00 ✞ Samo Bordon, Križ 107

20.04.2018 
PETEK KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

21.04.2018 
SOBOTA AVBER 19.00 ✞✞ Počkar in Rože, Avber 18

22.04.2018 
4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
Nedelja duhovnih 
poklicev

KAZLJE 

TOMAJ 

     
  8.30 
   
10.00

✞ Tadej Tavčar, Kazlje 22 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ DODATNA OBVESTILA

Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in 
zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? 
Poglejte moje roke in moje noge, da 
sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, 
kajti duh nima mesa in kosti, kakor 
vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, 
jim je pokazal roke in noge. Ker pa od 
veselja še niso verjeli in so se čudili, 
jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« 
Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel 
jo je in jo vpričo njih pojedel.  
(Lk 24,38–43) 


