
                 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
3. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJSKI EVANGELIJ Jn 21, 1 - 19

Ko	so	stopili	na	kôpno,	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.	(Jn	21,	9-13	
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JEZUS V NAŠI SREDI 
V	 prav	 posebnem	 vzdušju	 ima	 Jezus	 z	 učenci	 jutranji	 obrok,	 ki	 nam	 ga	 predstavi	 današnji	
evangelij.	Sam	Jezus	 jih	povabi,	naj	 jedo.	Nagovori	 jih,	toda	med	njimi	ne	pride	do	pogovora.	
Po	kratkih	opisih	evangelista	 Janeza	se	čuti,	da	bi	ga	učenci	v	 resnici	 radi	vprašali:	 »Kdo	si?«	
Toda	nihče	ga	ne	vpraša.	Nihče	si	ne	drzne,	da	bi	ga	nagovoril	in	se	z	njim	pogovarjal.	To	je	drža	
spoštovanja	in	osuplosti,	toda	tudi	tihega	veselja.	Vsi	čutijo	skrivnost,	ki	je	ni	mogoče	razložiti;	
besede	 bi	 bile	 prazne.	 Učenci	 doživljajo,	 da	 se	 njihovo	 sivo	 jutro	 spreminja,	 da	 je	 nastalo	
ozračje	 ljubezni	 in	prisrčnosti.	V	 svojih	 srcih	 se	čutijo	nagovorjeni,	nekaj	 se	 jih	 je	 skrivnostno	
dotaknilo.	
Učenci,	ki	izstopijo	iz	čolna,	v	katerem	so	vso	noč	zaman	delali,	so	podoba	za	nas,	ki	prihajamo	
iz	noči	svojega	življenja;	 	v	tem	morju	življenja	se	pogosto	izgubljamo,	premetavajo	nas	valovi.	
In	ko	k	nam	pristopi	Jezus	in	z	nami	obeduje,	se	naše	življenje	razjasni.	Na	nas	in	v	nas	se	tako	
zgodi	vstajenje.		
Jezus	ponudi	 učencem	kruh	 in	 ribo.	 To	 je	 kruh	 z	 neba,	 o	 katerem	 je	 govoril	 Jezus	 v	 svojem	
evharističnem	govoru.	»Jaz	sem	živi	kruh,	ki	sem	prišel	 iz	nebes.	Če	kdo	je	od	tega	kruha,	bo	
živel	vekomaj«	 (Jn	6,51).	Riba	pa	 je	podoba	nesmrtnosti:	 že	zgodnja	Cerkev	 je	namreč	v	vidi	
videla	simbol	Kristusa,	ampak	tudi	zato,	ker	je	bil	sam	Kristus	simboliziran	v	podobi	ribe.	Riba	
je	bila	v	antiki	hrana	nesmrtnosti,	obenem	pa	simbol	življenja	 in	sreče.	Tako	 je	bila	v	zgodnji	
Cerkvi	riba	zelo	razširjen	evharistični	simbol.	Evharistija	tako	v	tej	luči	pomeni,	da	nam	Kristus,	
ki	je	za	nas	umrl	in	vstal,	ponuja	hrano	nesmrtnosti.		
Pri	 vsaki	 evharistiji	 stopa	 Jezus	 z	druge	obale	 v	našo	 sredino.	 Sivo	praznino	našega	 življenja	
spreminja	 v	 vzdušje	 prisrčnosti	 in	 ljubezni.	 Sam	 Vstali	 nas	 vselej	 vabi:	 »Pridite	 sem	 in	 jejte!«	
Zato	 si	 lahko	 vsakič,	 ko	 praznuješ	 evharistijo,	 predstavljaš	 prisrčno	 in	 ljubeznivo	 vzdušje	 ob	
Tiberijskem	morju.	
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Apd	5,27-32.40-41	
Ps	30,2.4-6.11-13	
Raz	5,11-14	
Jn	21,1-19	ali	21,1-14	
»Simon,	Janezov	sin,	ali	me	ljubiš	bolj	kakor	tile?«	Rekel	mu	je:	»Da,	Gospod,	ti	veš,	da	te	
imam	rad.«	(Jn	21,15)	

Peter	 se	 je	 užalostil,	 ker	mu	 je	 tretjič	 rekel:	 »Ali	
me	imaš	rad?«	in	mu	je	rekel:	»Gospod,	ti	vse	veš,	
ti	veš,	da	te	imam	rad.«	Jezus	mu	je	rekel:	»Hrani	
moje	ovce!«	Jn	21,17	
Peter	je	tokrat	nenavadno	previden.	Spomin	na	
trikratno	zatajitev	je	še	svež	in	preveč	boli.	Ker	
pa	 je	 prepričan	 o	 svoji	 ljubezni	 do	 tebe,	 ti	
prepušča	žogo:	»Gospod,	ti	vse	veš«.	
In	ti	mu	zaupaš	svojo	Cerkev.	Jezus,	čudovit	si,	
enkraten!Včasih	 si	 moja	 domišljija	 predstavlja,	
da	tudi	danes	ti	izbiraš	cerkvene	avtoritete.	
Kakšen	veličasten	prizor!	 Izginejo	vsi	zanesljivo	
podložni	 in	 po	 možnosti	 brezbarvni	 moški	 in	
ženske,	 ki	 jim	manjka	domiselnosti	 in	poleta,	 strah	pred	morebitnimi	 napakami	pa	 jim	hromi	
duha	podjetnosti.	Cerkev	pa	kar	mrgoli	od	mož	 in	žena,	podobnih	Petru,	ki	 so	se	pripravljeni	
vreči	in	hoditi	po	vodi,	brez	strahu,	da	bi	ga	polomili.	Sposobnih	te	zatajiti,	pa	tudi	bridko	jokati	
nad	 svojimi	napakami.	Vendar	 ti,	 Jezus,	prepuščaš	 izbiro	nam.	Z	 ljubeznijo	 in	potrpežljivostjo	
podpiraš	barko	Cerkve,	da	ne	potone.	Toda	če	bi	imeli	več	poguma,	da	bi	te	posnemali,	bi	tvoje	
kraljestvo	že	mnogo	bolj	napredovalo.		In	ta	zamuda	ti	ne	more	biti	všeč.		Gospod,	oprosti	nam!	

Bogoslovec	Mel	Kovic	o	sebi:		
Župnija: Miren pri Gorici. Leto rojstva: 1998. Kako si se 
odločil za duhovni poklic: Ob Božjem klicu, zgledu in 
podpori domačega župnika ter mojem pritrdilnemu 
odgovoru Gospodu sem se odločil, da mu želim služiti kot 
duhovnik. Eden izmed najljubših svetopisemskih 
stavkov: »Gospod je moja luč in moja rešitev.« (Ps 27, 1) 
(Mimogrede razlaga mojega imena Mel(hior), ki izvira iz 
hebrejščine). Najljubši svetnik: Poleg Matere Božje še 
sveti trije kralji. Najljubša knjiga: Pogovori z Bogom 
(Razmišljanja ob Božji besedi). Najljubša smer teologije/predmet na faksu: Trenutno sta to 
Zgodovina Cerkve in Uvod v psihologijo, vendar mislim, da bo situacija vsako leto drugačna. 
Dejavnosti, s katerimi se še ukvarjaš: Rad vrtnarim, poslušam klasično glasbo in berem. Športa 
pa v mojem naboru najljubših dejavnosti ne boste našli. Tri najpomembnejše lastnosti, ki jih 
mora imeti duhovnik: Duhovnik mora služiti Bogu, Cerkvi in ljudem z molitvijo, žrtvijo in 
dejavno ljubeznijo.

06.05.2019		
PONEDELJEK		
Dominik	Savio,	dijak KAPELA

  
     8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

07.05.2019	
TOREK		
Bl.Albert	iz	Bergama,	poljedelec

KAPELA      8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV.GORI

08.05.2019	
SREDA		
Viktor	Milanski,	vojak	in	
mučenec

KAPELA
    
     8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

09.05.2019	
ČETRTEK		
Beat,	apostol	Švice

KAPELA
  
     8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

10.05.2019	
PETEK	
Bl.	Ivan	Merz,	laik KAPELA 

  
   19.00 ✞✞ MILAN, ADI in starši FABČIČ,  

Tomaj 93

11.05.2019	
SOBOTA	
Marijin	spomin

KAPELA
  
   19.00     ✞ KRISTINA FAKIN, P.N. SOŠOLCEV

12.05.2019	
NEDELJA	
4	VELIKONOČNA	
Nedelja	Dobrega	Pastirja	

KAZLJE	

TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

✞✞ SLAVKO MILIČ, Kazlje 44 
(po maši krstno bogoslužje) 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 RAZPORED SV. MAŠ

Tepih	v	cerkvi	sv.	Petra	v	prezbiteriju	je	dotrajan.	Zato	se	župnija	priporoča	za	
nakup.	Cena	bo	predvidoma	med	900€	do	1000€.	Vaš	dar	lahko	izročite	župniku,	
ali	 pa	 na	 TR	 župnije	 (naveden	 v	 oznanilih	 -	 s	 pripisom	 namena	 “TEPIH”).	 Po	
zbranih	darovih	bomo	tepih	naročili	pri	_irmi	Baloh	d.do.	
Do	12.5.	ste	darovali	240€.	Bog	povrni	
Jutri	v	ponedeljek	6.	maja	je	redni	verouk.	

Od	petka	10.maja	do	nedelje	12.maja	prihaja	na	pastoralni	obisk	in	v	pomoč	v	župniji	
bogoslovec	2	 letnika	g.MEL	KOVIC	iz	župnije	Miren	pri	Novi	Gorici.	Priporočam	ga	v	
molitev,	da	bo	vztrajal	na	začrtani	poti.	

V	ČETRTEK,	9.maja	praznuje	škof	Metod	rojstni	dan.	Spomnimo	se	ga	v	molitvi.	

 DUHOVNA MISEL in novice


