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32. NEDELJA MED LETOM

ZADNJA POSTAJA
V tem mesecu se je gotovo vsak od nas ustavil in pomudil tudi na kraju, ki je svet in
skrivnosten. O njem nam naš pesnik Župančič poje: »Tihi, skrivnostni tisti so hrami …«
Tam človek utihne in gre vsaj za nekaj minut vase. Misel poleti v preteklost, spomin
oživi na ljubljeni obraz, na dragega človeka.
Jesen je tako čas, ko se marsikdo ustavi in zamisli: Kam grem, kakšna prihodnost je
pred menoj in od kod prihajam? Kdo sem?
Človekovo življenje je odprto v dve smeri, v dve skrivnosti. Pred rojstvom in po smrti –
na obeh koncih smo pogreznjeni v nepoznano, v skrivnost, v večnost, iz katere smo
izšli in v večnost, v katero gremo. Ali pa morda iz enega niča v drugi nič?
»Ničesar ni, samo tema,« pravijo nekateri. Spoštovanja vredno mnenje – kdor ga
prenese, kdor lahko z njim živi. Ima pa eno pomanjkljivost, ki je v tem, da mu
manjkajo dokazi.
Domnevam, da bo takšen človek prisluhnil, če bo slišal, da je nekdo, ki ga ima mnogo
ljudi na tem svetu za Božjega Sina, pred več kot dva tisoč leti govoril o nekem drugem
, prihodnjem veku in o vstajenju od mrtvih. Kako je že rekel? »Tisti, ki dosežejo oni
svet, ne morejo več umreti.
Enaki so angelom, saj so Božji
otroci in jih čaka vstajenje.
Da, mrtvi bodo vstali. Kajti
Bog ni Bog mrtvih, ampak
živih. Njemu vsi živijo. Jaz
sem vstajenje in življenje.
Kdor vame veruje, vekomaj
ne bo umrl.«
Onstran torej le nista samo
tema in pogreznitev v nič. Pa
pravijo: Nihče se ni vrnil, da bi
povedal. Pač, nekdo se je
vrnil, živ se je vrnil iz predora
smrti. Zanimivo je, da sprva
celo njegovi najbližji prijatelji
niso mogli verjeti lastnim
očem. Toda od tiste prve
velike noči je vse drugače.
Zadnja postaja – cilj na koncu
predora je znan.
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»Čigava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je
imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se
ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in
vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi
umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji
sinovi, ker so sinovi vstajenja. (Lk 20,33–36)

Telefon: pisarna: 051 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR:
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih,
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

P
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DUHOVNA MISEL
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. (Lk 20,38)
»Otroci nebes in vstajenja« niso redki izbranci, temveč so vsi možje in žene, saj je
zveličanje, ki ga je prinesel Jezus za vsakega od nas. In življenje sinov vstajenja bo
podobno življenju angelov (Lk 20,36), torej vse potopljeno v svetlobo Boga, vse
posvečeno njegovi slavi, v večnosti ,polni veselja in miru.
Toda pozor! Vstajenje ni samo dejstvo, da bomo vstali po smrti, ampak je nova zvrst
življenja, ki ga okušamo že danes, torej je zmaga nad ničem, ki jo že lahko okušamo.
Vstajenje je temelj krščanske vere in upanja!
Če ne bi bilo sklicevanja na raj in na večno življenje, bi krščanstvo bilo skrčeno na etiko
in na življenjsko ﬁlozoﬁjo. Nasprotno pa sporočilo krščanske vere prihaja iz nebes, je
od Boga razodeto in gre onkraj tega sveta. Verovati v vstajenje je bistvenega pomena,
da vsako naše dejanje krščanske ljubezni ne bo kratkotrajno in bi imelo namen samo v
sebi, temveč da postane seme, ki bo vzklilo v Božjem vrtu in bo rodilo sadove
večnega življenja.
Za razvedrilo:
Moj mali sine je pri svojem prvem obhajilu pod obema
podobama pogledal duhovnika v oči in mu žareče dejal:
“Jezus je pa res dober!” - vsa cerkev je prasnila v smeh
(Pascal Deloche)

Neka deklica je pri maši kazala svoji mami opraskano koleno:
“Mami, trpim, trpim podponcijempilatom.” Menila je, da je
to primeren izraz za hudo bolečino. (Fatemeh Bahrami)
Drobtinice:
Verjamemo, da je na vprašanje, KDO SMO, težko odgovoriti, ne da bi se prej vprašali, kdo je naš
brat, oče, kje so naši sorodniki in predniki, brez katerih naš obstoj ne bi bil zmožen. Verniki
vemo, za kaj gre, saj že troedinost Boga namiguje na skupek odnosov. Z odrešitvijo smo postali
Božji otroci in bili posvojeni v Božjo družino. Vera že dolgo narekuje rešitev, ki jo znanost šele
odkriva: PRIHODNOST ČLOVEŠTVA SE SKRIVA V DRUŽINSKIH ODNOSIH.
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PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

KAPELA

8.00

KRIŽ

14.00

✞GINO PERNIČ, PN. hčerke iz Šepulj

KAPELA

18.00

✞✞GORUP, Tomaj 11

BRITOF

17.00

✞✞MARIJA in ERNEST JERIČ, p.n.
Milojke

KAPELA

18.00

V ZAHVALO ZA LETINO, Tomaj 18

KAPELA

8.00

✞VALTER AVSEC, Dobravlje, p.n. nečaka

KAZLJE

8.30

✞✞SERAŽIN in UKMAR, Kazlje 21

Martin, škof

12.11.2019
TOREK
Jozafat, škof in mučenec

13.11.2019
SREDA
Stanislav Kostka, redovnik

14.11.2019
ČETRTEK
Nikolaj Tavelić, duh. in tov.muč.

15.11.2019
PETEK
Albert Veliki, škof in c.učitelj

16.11.2019
SOBOTA
Marjeta Škotska in Jedrt, devica
in Otmar, opat

17.11.2019
33. NEDELJA MED LETOM
Svetovni dan ubogih,
začetek tedna zaporov

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

VEROUK REDNO.
Gospod, tukaj pred teboj stojimo
in se ti izročamo.
Ustnice, ki te molijo,
naj tudi zunaj cerkve
oznanjajo tvojo dobroto …
Ušesa, ki so te slišala,
naj te slišijo tudi po ljudeh,
ki nam jih pošiljaš …
Gospod, hvala ti,
ker nas imaš rad in nas prejemaš.
Amen.
Zvečer ste vabljeni v Sežano, kjer bo ob
njihovem župnijskem prazniku sv. Martina po večerni maši dobrodelni koncert mladinskega
zbora. Hvala staršem za prevoz birmancev v Vipavo in birmancem za njihovo prisotnost in
sodelovanje v delavnicah. Vsem, ki ste darovali za Karitas ob zahvalni nedelji skrena hvala.

