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31. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

MOŽ DEJANJ
Današnji evangelij nam predstavi dogodek, ko se Jezus ustavi pri »grešnem človeku«
Zaheju. Zakaj se je Jezus ustavil pri njem?
Zahej je bil bogat. Čutil pa je, da ga bogastvo ne osrečuje in ne zadovoljuje. Kaj
pomaga polna blagajna, če je srce prazno. Denar Zaheju notranje praznine ni mogel
izpolniti. Zraven tega, da je bilo prazno, je bilo Zahejevo srce še ranjeno. Ranjeno ob
zavesti, da denar, ki je bil v blagajni, ni prihajal tja vedno po najbolj pošteni poti.
Zvedel je, da se je v deželi pojavil izreden prerok. Živi skromno in preprosto. Ni
navezan na denar in na zunanje reči, poslušalce pa usmerja k notranjim vrednotam.
Ljudi ne presoja po imetju, poklicu in ugledu, temveč po srcu in po dejanjih. Njegov
nauk je zahteven, Zaheju pa je ravno to všeč. Čuti, da bi ga srečanje s tem prerokom
rešilo navezanosti na stvari in ga notranje osvobodilo. Želi si, da bi ta prerok prišel
tudi v njegov kraj in da bi ga vsaj videl, če že ne bi mogel z njim govoriti.
Zahej ni bil le mož želja, ampak je bil tudi mož dejanj. To je dokazal s potezo, ki je ne bi
bil vsakdo sposoben. Da otroci
plezajo na drevesa, je
razumljivo. Da pa spleza na
drevo odrasel človek, mora
imeti poseben razlog. Zahej ga
je imel. Ko je zvedel, da Jezus
potuje skozi domače mesto, je
splezal na drevo, da bi ga videl.
Bil je namreč majhne postave.
Dosegel je, kar si je dolgo želel.
Jezusu je ta prostodušnost
ugajala. Nagradil jo je. Pod
drevesom se je ustavil, Zaheja
nagovoril in se dal povabiti v
njegovo hišo. Ta pa je vnovič
pokazal, da je mož dejanj.
Jezusa in njegovo spremstvo je
pogostil, polovico imetja je
razdelil ubogim, prevare in
goljuﬁje pa je poravnal.
Kdaj pa bodo naše želje
postale dejanja?

Štev.:45/LETO VII.

3.NOVEMBER (listopad) 2019
Ko je Jezus
prišel na ono
mesto,
je pogledal gor in
mu rekel:
»Zahej, stopi hitro
dol;
danes moram
ostati v tvoji hiši.«
In stopil je hitro dol
in ga z veseljem
sprejel.
(Lk 19,5–6)
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PONEDELJEK

Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokvo,
da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo. (Lk 19,4)
Gospod Jezus, s
tal te večkrat ne
vidim.
V višini oči mi
toliko stvari
zakriva obzorje.
Vsakdanje
obveznosti,
sanje o
prihodnosti,
goščava občutij,
želja po
izstopanju,
naprezanje, da
bi imel vedno
več ...
Same lepe,
pomembne,
zapeljive stvari, ki pa mi niso dovolj.
Moje oči iščejo dlje.
Gospod Jezus, daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo Zahejevo,
kakšen drugačen dan, kakšno novo molitev,
človeka, ki je poln tebe, kakšno posebno nedeljo,
reveža, ki me bo vznemiril,
mladega človeka, potrebnega pomoči,
duhovnika, ki me bo razumel, kakšno redovnico,
kakšen neuspeh, ki me bo postavil na trdna tla,
prijatelja, ki je slabo končal,
kakšno veliko veselje ali prehudo žalost ...
Gospod Jezus, sem majhne postave in vse moje stvari so majhne.
Daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo Zahejevo,
in pogum, da bom splezal nanj.
Od tam te bom lahko videl.
In ko se bom spustil na tla, bom poln veselja.

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE
(srečanje ŽPS ob 18h)

KRIŽ

18.00

✞✞MACAROL in MALALAN, Križ 195

KRIŽ

18.00

✞✞COTIČ in GEC, Križ 150

KRIŽ

18.00

✞✞MARIJA in MIROSLAV PIPAN,
Križ 159

KAPELA

7.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

KAZLJE

8.30

✞✞TRAMPUŽ in ŠKAPIN, Kazlje 16

Karel Boromejski, škof

05.11.2019
TOREK
Zaharija in Elizabeta, starši
Janeza Krstnika

06.11.2019
SREDA
Lenart, opat

07.11.2019
ČETRTEK
Obl.posvetitve koprske stolnice

08.11.2019
PETEK
Bogomir, škof

09.11.2019
SOBOTA
Posvetitev lateranske bazilike

10.11.2019
32. NEDELJA MED LETOM

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Verouka v tem tednu ni.
Ponovno se vidimo
11.novembra.
9.11.2019 imate
birmanci skupno
škofijsko srečanje vseh
brimancev, ki bodo
prejeli ta zakrament v
letu 2020. Srečanje je v
Vipavi ob 9h - prevoz
starši sami.
Birma v Tomaju bo
14.junija 2020 ob 10h.
Na zahvalno nedeljo se
zbiramo ob oltarju s
posebnim namenom: da
se zahvalimo za vse, kar
imamo, kar nam je
podarjeno od Boga, ki nas neizmerno ljubi. Naj bo današnja zahvala iskrena in
obogatena s prošnjo, da bi znali ceniti prav vsak trenutek, ki napolnjuje naše
življenje. Hvala za vaše darove ob blagoslovu grobov.

