RAZPORED SV. MAŠ

09.11.2020
PONEDELJEK
Praznik posvetitve lat.bazilike

10.11.2020
TOREK
Leon Veliki, papež, c.uč.

ŽUPNIJA TOMAJ

KAPELA

++ BIZJAK in KONČNIK, Križ 31

KAPELA

+ VILMA ŠČEK, p.n. darovalca

OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
32 NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA

11.11.2020
SREDA

Štev.:46/LETO VIII.

Martin, škof

12.11.2020
ČETRTEK

KAPELA

+FRANC ŽIVEC, PN. darovalca

KAPELA

++ CVETKA, MIRKO, MILIVOJ in BERTA,
PN. ŽERJAL TOMAJ 75B

Jozafat, šk. in muč.

13.11.2020
PETEK
Stanislav Kostka, redovnik

14.11.2020
SOBOTA
Nikolaj Tavelić, duh.

KAPELA

V zahvalo za zdravje, Kazlje 29

KAPELA

ZA ZDRAVJE ŽUPLJANOV

15.11.2020
33. NEDELJA MED LETOM
(svetovni dan ubogih)

PRIPOROČAM SE ZA NAROČILA
SV.MAŠ.
Vaš namen lahko pustite v
nabiralniku, a me o tem obvezno
obvestite. Tudi če ne boste pri
naročeni sv.maši, vam bodo vaši
rajni, če bo namen zanje, enako
hvaležni. Sledite oznanilom.
Glede odpustka za naše rajne, je
predstavljeno na spletni strani
Katoliške cerkve v Sloveniji.
Zaradi trenutnih razmer, ki so
posledica pandemije COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec
november.
(Zasebne svete maše so v kapeli ob 18h).
Verouka še lep čas ne bo. Da pa ne bomo čisto zaspali, imajo otroci pripravljeno delo na
spletu. Poglejte si na naših e-oznanilih pod rubriko. PRIPOROČILA VEROUČENCEM. Tam boste
našli vse kar je potrebno, naloge pa pošljite na moj mail.

08. NOVEMBER 2020
Iz
svetega
evangelija po
Mateju (Mt
25,1-13)

Tisti čas je Jezus
povedal svojim
učencem tole
priliko: »Nebeško
kraljestvo bo
podobno desetim
devicam, ki so
vzele svoje
svetilke in šle
ženinu naproti.
Pet izmed njih je
bilo nespametnih
in pet preudarnih. Nespametne so
vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v
posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale.
Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in
pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše
svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite
raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so
bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge
device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično, povem vam:
Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«

Telefon: samo pisarna: 05 992 2239; 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; Tel.: 041 649 617; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Beseda o BESEDI, Mt 25,1-13
GOSPOD PRIHAJA, POJDIMO MU NAPROTI
Prispodobo današnje pripovedi evangelista Mateja v 25. poglavju od 13-18 vrstice nekoliko
lažje razumemo, če jo vzamemo v kontekst celote božje besede današnje 32. nedelje med
letom, tako Knjige Modrosti v 6. pogl. , 63. psalm, in 1.pismo Tesaloničanom v 4. poglavju. Na
prvi pogled se zdi, kot da vsi protagonisti naredijo nekak čuden vtis: ženin, ki pride tako
pozno da device nespametne in preudarne kar zaspijo zaradi dolgega čakanja, nespametne
mladenke, ki vzamejo (morda v naglici) s seboj samo svetilke brez olja in še vprašanje, zakaj
jim preudarne ne posodijo vsaj malo olja, pač pa jih pošljejo pozno zvečer v bližnji
“supermarket”, ki pa je menda že zaprt. Res čudno vse skupaj. In še čudna poroka kar zvečer,
kje pa je nevesta, samo ženin prihaja in še ta zelo pozno. Kako lahko po našem razmišljanju
ženin prihaja sredi noči. Podrobnosti toliko, in bi lahko rekli da je vse skupaj malo čudno.
Ampak Jezus seveda ne govori o kakršnikoli svadbi, marveč o poroki »par exellence«, o
neskončni poroki. Jezus je tukaj ženin in mi, človeštvo na poti, smo nevesta.
Podobe v tej pripovedi so od nas tako zelo oddaljene, ker se nanašajo na zakonske običaje
judovskega sveta.
Zato pa nam prispodoba, ki je bolj jasna, postavlja pred oči dva modela. Vse je nekakšna »igra«
v močnem nasprotju med modrostjo deklet, ki so skupaj s svetilkami vzele olja in drugih pet
nespametnih, ki ne predvidijo potrebe in se pustijo presenetiti zaradi »zamude« ženina.
To je naše življenje. Morda smo sprejeli evangelij in njegovo modrost, »ki se je sprehajala
okrog hiše« (prim. Mdr 6,16), bili smo očarani za nekaj trenutkov, a je njegova prisotnost
minljiva, ker smo jo sprejeli samo »razumsko«, intelektualno, po črki. Pa se nam izmuzne, ker
je vedno med »že in še ne« in se ne pusti ujeti v naše namišljene vzorce prilagajanja človeški
besedi. Prava modrost pa je nekaj, kar označuje grška beseda »phronimos« v pomneu
»prepona« in kaže na človekovo notranjost. Koliko ljubezni torej imam v sebi, ali z drugo
besedo OLJA, da preprečim, da bi moja zaspanost postala kronična in trajna. In niso zaspale
samo »nespametne« device, marveč tudi »preudarne«, ampak mislim, da to glavni poudarek
prilike. Poudarek je torej na olju. Jezus pozna našo šibkost in pozna stiske našega vsakdanjega
življenja, ve da naša vera zaspi, da so v nas obdobja utrujenost, zaspanosti. Včasih nas življenje
tako prežveči da odvzame od nas vse in nas postavi v duhovno revščino. In včasih je res čudež,
da se ponovno vrnemo na pravo pot. Lahko pa tudi ne. In vrata bodo zaprta, nič ne pomaga
trkanje in jamranje. Ne poznam vas.
Seveda Gospod dobro ve, bodimo mirni, še imamo čas. Torej kaj je to olje, ki ga one mladenke
nimajo. To so preprosto povedano NAŠA DOBRA DELA. O tem bomo razmišljali naslednje
nedelje: trgovanje s talenti, darovi, ki smo jih prejeli. O tem nam spregovori Mt 25,31-46.
Božje merilo je torej LJUBEZEN. Nič drugega ni potrebno, nič drugega ni pomembno: molitve,
obredi, zasluge, študij, čast in slava, denar in znanje, vse to je dobro samo takrat če je v službi
ljubezni. Tistim, ki torej nimajo »olja«- ljubezni, jezus pravi: V resnici te ne poznam... pa
čeprav si mi stokrat na dan dejal Gospod, Gospod itd. Kaj to pomeni. Ni dovolj lepa pridiga,
gradnja lepih in bogato okrašenih cerkva, delati nekakšna velika dela, ki se vidijo na zunaj,
»vzgajati Boga« v v saki besedi in vsakem stavku, pa nas zaradi tega Bog prav nič ne sliši.
Bog, ki je Ljubezen sama, nas prepozna samo po ljubezni, ki jo živimo in dajemo drugim. Ne
pozna slave, uspeha in časti. Edini jezik je jezik ljubezni, kar so v bistvu nebesa. Vsi poznamo
besedo: večni mir in pokoj, kot jo izrečemo našim rajanim... to seveda ni nekakšen »večni
počitek« kot obsodba za prisilni zapor, ali neko mirovanje v postelji.

Nadaljevanje s prejšnje strani
Vstop v »Božji počitek« ne pomeni prenehanje dejavnosti »naj počiva v miru in večna luč naj
mu sveti«, ampak je podoba, ki pokaže, da je nekdo povezan z Božjo ustvarjalno dejavnostjo.
Ljubezen, ki smo jo živeli v tem življenju, nas povezuje z Bogom, da bi še naprej ljubili in
gradili svet, torej božje kraljestvo. Zatorej, ko bomo tam, bomo še naprej ljubili, ne bomo
živeli v temi v neki nirvani, ampak v večni luči božje aktivne ljubezni. Zato prosimo za pomoč
svetnike Prosimo tiste, ki so živeli pred nami, ki »tam« prosijo za nas, ki smo »tu«.
Evangeliji nam zato jasno govori. Ne pozabite na olje. Modre ali preudarne device, čeprav tudi
one zadremajo, se pa srečajo z ženinom, ker niso pozabile “olja ljubezni”. In morda še
zanimivo vprašanje: koliko olja pa moramo vliti v naše svetilke. Kolikokrat se namreč naša
ljubezen »opeče« v utrujenosti pričakovanja: morda pozablkjeno odpuščanje, prepotreben
telefonski klic prijatelju, vzpodbudna beseda. Kaj imam dovolj olja, ljubezni, da preprečim, da
mi moja zaspanost postala kronična in trajna.
Ne pretiravajmo. Bog nas pozna do zadnjega vlakna in zame bo dovolj, da imam odprto srce,
ki posluša, imam odprta vrata svoje hiše, da vanjo vstopi modrost, saj sedi pred našim
pragom in »sama hodi okoli hiše in išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na
nihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti« (Mdr 6,16).
ZAHVALNA NEDELJA
Ničesar nimam, Gospod,
česar ne bi prejela
kot dar iz Tvojih rok.
Naj bo zato moja molitev
ena sama zahvala za prejete milosti.
Ničesar nočem zadrževati zase.
Nisi me zato obdaril z dobrotami,
da jih bom skopuško
skrivala pred potrebnimi.
S svojim prizadevnim delom
moram množiti podarjeno
v deseteren sad,
sicer me boš,
leno služabnico,
trdno privil ob uri obračuna.
Ničesar ne obljubljam, Gospod,
pogostokrat sem namreč že ostala
samo pri besedah.
Pomagaj mi, prosim,
narediti prvega
in vse naslednje korake

k bolj ozaveščenemu bivanju.
Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim
Tebe

Molitev ob evangeliju Mt 25,8-9:
Gospod Jezus,
naj bodo ta dekleta preudarna, kolikor hočeš, pa
so vseeno skrajno zoprna.
Niso mi všeč ljudje, ki pravijo: »Znajdi se! Lahko bi
prej pomislil.«
Tudi sam sebi nisem všeč, kadar se mi zgodi – in
zgodi se mi! – da rečem drugim: »Znajdite se!«
Pozneje imam občutek, da sem črv.
Gospod Jezus, sprejemam pa tvoje sporočilo:
moram biti buden, čuječ, vsak dan, v vsaki
situaciji.
Saj te nihče ne more čakati namesto mene.
Vere ne morem dati v zakup, Gospod Jezus.
Ti vedno prihajaš in hočeš, da sem pripravljen in
te lahko sprejmem.
Če je moja svetilka ugasnila, bom ostal pred vrati.
Ne bom mogel reči: »Ampak škofi, ampak
duhovniki, ampak redovnice, ampak drugi
kristjani ...«
Če bo moja svetilka ugasnjena, bodo vrata ostala
zaprta.
Za mene.
Zdaj in potem. Na zemlji in v nebesih.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

