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Vi pa se ne dajajte klicati z imenom »učenik«,  
zakaj eden je vaš Učenik, vi vsi ste pa bratje.  
Tudi ne kličite nikogar na zemlji »oče«,  
zakaj eden je vaš Oče, nebeški.  
Tudi se ne imenujte vodniki, zakaj  
eden je vaš vodnik, Kristus.  
Kdor je največji med vami,  
bodi vaš strežnik. 
Kdor se bo poviševal,  
bo ponižan, in kdor se bo  
poniževal, bo povišan. (Mt 23, 8-12) 

OBVESTILA
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VEROUK REDNO.  
Medžupnijska Karitas se zahvaljuje za prinešene 
darove. Vaše darove za nameravano obnovo v cerkvi še 
vedno zbirajo sodelavci po vasi v Tomaju. V spomin 
dobite posebno plaketo. Za vse dosedanje darove 
iskren Bog povrni.  
Današnji darovi na zahvalno nedeljo so namenjni za 
Petrov dom za ostarele duhovnike v Šempetru.  

Vabljeni na predstavitev projekta Odkriti skriti Kras, ki ga pripravljata dr. Jurij 
Clemenz in ga. Vojka Žgavec Clemenz, v sredo 8.novembra ob 19h. Toplo 
priporočam, saj bo projekt pomagal k boljši prepoznavnosti Tomaja in širše ter 
tako pripomogel k avtentičnemu in unikatnemu doživljanju našega lepega Krasa.

Štev.:45/letnik V.         05. NOVEMBER 2017

Mt 23,1–12 
NASVETI IN OPOMINI 
Pismouki in farizeji so Božji nauk, posredovan po Mojzesu, podredili 
svojemu okusu in svojim željam. Sebe so postavili za središče in merilo 
vsega. Zato jih je Jezus grajal. Kdo ve, če se ni tudi nas prijelo kaj (ali 
morda celo veliko) duha farizejev in pismoukov? Nekaj vprašanj kot 
razmislek ob današnjem evangeliju: Smo središče našega učenja mi ali je 
Jezus? Oznanjamo svojo (človeško) modrost ali modrost križanega 
Kristusa? Nam gre za uveljavljanje moči, zemeljskega sijaja, zunanje 
uspešnosti? Težimo za tem, da bi se ponašali s svojim uspehi, s svojo 
preteklostjo, s svojim »smo pa le mi imeli prav«? Merimo svojo vrednost 
po tem, koliko raznih priznanj, imenovanj in odlikovanj smo prejeli? Katera 
knjiga nam pomeni več: zakonik ali Jezusov evangelij? Iščemo v evangeliju 
črko ali duha? Precejamo komarje in spregledujemo slone?  So naše 
nedeljske maše zgolj izpolnitev zapovedi ali pa družinska srečanja ob 
Jezusu? So naše župnije predvsem cerkvenopravne ustanove ali pa 
skupnosti ljudi, ki jih povezuje Kristusova ljubezen? Imamo sebe za 
nezmotljive učitelje in vodnike ali pa hodimo vsi vsak dan v šolo k edinemu 
Učitelju in Vodniku? Smo sprejemljivi za dobrohotne nasvete? Se bojimo 
dobronamerne kritike? Bi vzrojili, če bi nas na primer kdo opomnil »Bodi 
manj uraden in bolj domač?« Manj razumarski in bolj toplo človeški. Manj 
zahteven in bolj razumevajoč. Manj posveten bolj duhoven. Manj grob in 
bolj vljuden. Manj zapovedovalen in bolj pripravljen na pogovor. Manj se 
bori proti zlu in bolj uveljavljal dobro. Manj govori ni več stori. Manj toži 
nad slabimi časi in več veselega upanja vnašaj v svoj prostor. 
Kdor ne sprejme nasvetov in opominov, si sam zapira pot k napredku. 
Ostal bo vedno isti in ponavljal vedno iste napake. 
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06.11.2017  
PONEDELJEK  KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

07.11.2017  
TOREK KAPELA

    
17.00 

✞ ✞ Starši Škerlj, bratje Kos, 
Tomaj 46 
(ŽPS ob 17.30)

08.11.2017  
SREDA  
Bogomir, škof

KAPELA
   
 8.00 Po namenu od drugod

09.11.2017  
ČETRTEK  
Posvetitev Lat. bazilke

KAPELA  8.00 ✞ Pepca Šperne, p.n. nečaka 
Slavka z družino

10.11.2017  
PETEK  
Leon Veliki, papež

KRIŽ 17.00 ✞ Končnik in Bizjak, Križ 31 

11.11.2017  
SOBOTA  
Martin, škof

KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

12.11.2017  
32. NEDELJA MED LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞Adela Kompara, pn. sošolcev 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Avtoriteta dejanj 
Dragi Jezus, zakaj mi krist jani 
jemljemo dobesedno samo nekatere 
tvoje besede?  
Ko praviš: »Ta kruh je moje telo,« 
verjamemo, da je res tako. Če pa 
rečeš: »Ne pustite, da vam pravijo 
'učitelj'« ...  
Dragi Jezus, ne samo da nam prija, če 
nam pravijo in nas imajo za učitelje, 
ampak celo resno mislimo, da smo 
učitelji.  
Starši 'učijo' molitvice. – Kateheti 
'učijo' tvoj evangelij tako kot učitelji v 
šoli. – Učitelji verouka v šolah se ne 
raz l ikuje jo od uč i te l jev drugih 
predmetov. – Pridigarji govoričijo 
kakor učitelji. – In teologi se imajo za 
učitelje v najbolj vzvišenem pomenu 
besede.  
– Sami učitelji!  
Vendar v nevarnosti, da njihova 
avtoriteta, tako kot pri pismoukih, 
temelji na »tako se je vedno delalo«, 
na prebranih knjigah, simpozijih, 
diplomah, spričevalih.  
Dragi Jezus, reši nas te škodljive 
prevare!  
– Edini Učitelj si ti. Mi lahko učimo, 
samo če imamo avtoriteto, kakršno si 
imel ti: avtoriteto dejanj, ki so pred 
besedami.  
Ne moremo biti učitelji, ne da bi s 
svojim življenjem potrjevali to, kar 
učimo! 

Misli za mesec november: 
V temnih časih svojega življenja lahko 
predelamo izkušnje, ki smo jih pred 
tem doživeli. Prav to doživljamo tudi v 
spanju. Lahko zapremo oči, izločimo 
vse zunanje vplive, okoli nas je temno 

– tako nam prav  v tem času uspe 
marsikaj podoživeti predelati. Umetno 
pot v »spanec« lahko uporabimo kot 
metodo, kajti za svoj duševni mir 
potrebujemo takšno pot. To je prvo 
novembrsko povabilo: prav zato, ker je 
okoli nas vse tako sivo in žalostno, se 
lahko skoncentriramo nase, si končno 
vzamemo čas, da se začutimo. 
D r u g o p o v a b i l o p a s e g l a s i : 
»November je prehodni čas, čas tam 
nekje vmes.« Si lahko predstavljate, da 
bi iz »zlatega oktobra« takoj prešli v 
advent? Če doživljaš temne, žalostne 
novembrske dni, potem je veselje 
naravnejše. Kdor sedi v »svetlobi«, ne 
zna ceniti naraščajoče luči – šele na 
ozadju teme dobi luč svoj pomen: 
»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je 
zagledalo veliko luč« (Iz 9,1). In to 
povezuje drugo lekcijo s prvo: temni 
časi našega življenja so prehod iz 
enega v drugo. Nočejo nam povedati, 
da nič več ne gre, ampak nam 
govorijo, da tako ne gre več, da se 
začenja nekaj novega. Poslovimo se, 
spustimo, da se lahko začne nekaj 
novega. Kdor pa se ne odpre za slovo, 
se zanj ne more začeti nič novega. 
Ko umre ljubljena oseba, me žalost 
vrže v kaos občutkov. Gre za bolečino 
zaradi izgube ljubljenega človeka. Na 
začetku si nočem priznati, da z umrlim 
očetom, mamo, prijateljem ali celo 
otrokom ne morem več govoriti. Žalost 
odrivam. Če si jo dopustim, imam 
občutek, da izgubljam tla pod nogami. 
Ne prepoznam se več. Tudi vera mi ni 
v pomoč. Ne odvzame mi bolečine. 
Moje predstave o življenju so razbite. 
Žalovati moram za seboj. Moje 
življenje se namreč ne odvija več tako, 
kot sem si želel. Vendar me žalost 
hkrati želi voditi tudi v nov odnos z 
umrlim. Z novembrskimi dnevi, lahko 
morda ta odnos znova v polnosti 
začnem.  

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Gospod,  
hvala ti za rodovitno zemljo … 
Hvala za travnike, polja in njive,  
za svetlobo in temo,  
za tvoj dotik v rosi  
in tvoj smehljaj v cvetu …  
Hvala za vsak najmanjši dar,  
saj so le–ti najlepši. 
Hval ti, Gospod, 
ker ti nikoli ne jemlješ, 
ampak vedno daješ v obilju. 
Amen. 


