
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE 
32. NEDELJA MED LETOM 

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!«  
Bodite torej budni, ker ne veste  
ne dneva ne ure!« 

(Mt 25,6–9.13) 

OBVESTILA
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VEROUK REDNO.  

V pripravi na praznovanje adventa in Božiča, vabimo otroke in starše, da 
vzpodbudijo otroke k sodelovanju. Najprej “miklavževanje”. Dar 10€ za 
pripravo daril zbirajo “angelčki” do četrtka 23.11. Otroci bodo pripravljali 
adventne venčke 2.12. ob 9h v župnišču. V ž.cerkvi v Tomaju bo 
pripravljeno drevesce, na katerega bodo otroci pred vsako adventno 
nedeljsko mašo postavili po en okrasek. Jaslice v Tomaju pripravljajo 
starši prvoobhajancev. Miklavž prihaja v nedeljo, 3.12. za prijavljene 
otroke pri nedeljski maši v Tomaju, pri kateri sodelujejo veroučenci in 
starši pri družinski maši. Otroci bodo dobili tudi pisno vabilo.

Štev.: 46/letnik V.            12. NOVEMBER 2017

Mt 25,1–13 
IMAMO OLJE? 
Ravno v pojmovanju življenja po smrti se jasno razlikujejo verni in neverni ljudje 
oziroma tisti, ki upajo, in ljudje, ki so brez upanja. Apostol Pavel namreč v pismih 
Solunčanom govori prav o tem, kako vera v večno življenje prinaša veselje in 
upanje, saj pred oznanilom evangelija ti ljudje niso poznali Boga in so bili zato tudi 
brez upanja (prim. 1 Tes 4,13, kot v današnjem drugem berilu). Poganski miti 
namreč niso bili sposobni osvetliti skrivnosti smrti. Papež Benedikt XVI je dejal: 
"Če odmislimo Boga, če odstranimo Kristusa, svet znova zapade v praznino in v 
temo. To potrjuje tudi sodobni nihilizem, ki ni vselej zavesten, a žal kljub temu 
okužuje mnoge mlade ljudi.” V tej luči moramo gledati tudi na evangeljski odlomek 
o desetih dekletih, ki so se s prižganimi svetilkami odpravile na poročno 
praznovanje. Gre za simbol večnega življenja v nebeškem kraljestvu (prim. Mt 25,1–
13). S to posrečeno primerjavo nas Jezus želi poučiti o resnici, ki nas spravlja 
nekoliko v zadrego. Polovica deklet vstopi z ženinom na praznovanje, druga 
polovica pa jih ostane zunaj, ker so bile nespametne in niso imele s seboj 
potrebnega olja. Kaj je pravzaprav tisto olje, ki dovoli prisostvovati na poročnem 
slavju? Sveti Avguštin in drugi antični pisatelji prepoznavajo v olju simbol za 
ljubezen, ki je ni mogoče kupiti, temveč jo sprejemamo kot dar, ki ga hranimo v 
svoji notranjosti in ga živimo v delih. Resnično moder je človek, ki svoje zemeljsko 
življenje uporabi za izvrševanje del usmiljenja, saj mu ta po smrti ne bodo več 
možna. Ob poslednji sodbi bomo vprašanji o delih ljubezni v zemeljskem življenju 
(prim. Mt 25,31–46). Ta ljubezen je Kristusov dar, izlit v nas po Svetem Duhu. Kdor 
veruje v Boga, ki je Ljubezen, nosi v sebi nepremagljivo upanje, ki je podobno 
svetilki, s katero premostimo temo onkraj smrti in dospemo do velikega slavja 
življenja.  
Vsak dan znova se trudimo in v svoje okolje prinašajmo močno luč vere in 
krščanske ljubezni in bomo tako vedno pripravljeni na srečanje z nebeškim 
Ženinom.  
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13.11.2017  
PONEDELJEK  
Stanislav Kostka, rd.

KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

14.11.2017  
TOREK KRIŽ

    
 17.00 ✞ Marija - Uča Berce, Križ 145 

15.11.2017  
SREDA  
Albert Veliki, šk., c.uč.

KRIŽ
   
 17.00 ✞  Ferdo Bordon, p.n. Tomažič

16.11.2017  
ČETRTEK  
Marjeta Škotska

KRIŽ  17.00  V čast Materi Božji, Križ 245

17.11.2017  
PETEK  
Elizabeta Ogrska, red.

KAPELA   8.00 ✞ Pepca Šperne, p.n. nečaka 
Tomaža in drugih

18.11.2017  
SOBOTA  KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

19.11.2017  
32. NEDELJA MED LETOM 
“začetek tedna zaporov”

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞ ✞ Seražin in Ukmar, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem,  
po tebi žeja mojo dušo;  
moje telo medli po tebi  
na suhi, izčrpani zemlji brez vode.  
Tako sem v svetišču zrl/a vate,  
da bi videl/a tvojo moč in tvojo slavo;  
zakaj tvoja dobrota je boljša kakor življenje,  
moje ustnice te smejo slaviti.  
Tako te bom slavil/a v svojem življenju,  
v tvojem imenu bom vzdigoval/a svoje roke.  

Kakor z maščobo in oljem se bo nasičevala 
moja duša,  
z vriskajočimi ustnicami bodo hvalila moja 
usta,  
ko se te bom spominjal/a na svojem 
ležišču,  
v nočnih urah premišljeval/a o tebi;  
zakaj bil si mi pomoč,  
v senci tvojih peruti vriskam.  
Moja duša se te je oklepala,  
podpirala me je tvoja desnica.  

NAJINA STAROST 

Starejši zakonci so pogosto začudeni, 
kako hitro je minilo skupno življenje. 
Največkrat rečemo, da je zakon v zrelih 
letih, ko se otroci osamosvojijo in 

stopimo v 
p o k o j . 
Življenje se 
u m i r i i n 
prav je, da 
uživamo v 
s k u p a j 
prehojeni 
poti ter da 
se  

p r e d v s e m 
spominjamo dobrega. 
V starosti smo prej zadovoljni, vendar 
nam je še bolj kot zadovoljstvo v 
pomoč, da smo z nekom skupaj, da bo 
nekdo za nas poskrbel , ko bo 
potrebno. Dokler sva midva vsaj 
približno zdrava, je prav, da poskrbiva 
drug za drugega.  Več časa imava zase 
in morda je to čas, ko si bova povedala 
več lepega. Toliko se je nabralo 

izkušenj in celo težke dogodke 
pričenjamo razumevati drugače, kot 
del celote. Pravimo, da je tako že 
moralo biti. Boleče izkušnje počasi 
izgubljajo ostrino. Znamo se tudi 
odločiti, s kom in kdaj se bomo družili. 
Prav je, da izberemo ljudi, ob katerih 
se dobro počutimo. Ni se treba več 
toliko prilagajati in vedno manj je 
pomembno, kaj bodo drugi rekli o 
meni in o nama. Saj pravzaprav niti ne 
veva, koliko časa bova še skupaj in 
kdaj bo kateri od naju odšel. Sedaj 
imava dovolj časa, da pričneva 
raziskovati drug drugega in se 
zanimati, kako drugi doživlja svet, 
mene, življenje, vero. Zavedati se 
morava, da bo slej ko prej eden od 
naju ostal sam. Nekoč bo postelja 
ostala prazna. Strah pred smrtjo lahko 
zmanjšava z duhovnostjo. Naj to med 
nama nikakor ne bo tabu tema. Tako 
bova lažje premaga strah in praznino, 
ki bo nekoč nastala. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Vsak dan umiramo za  nov dan in vsako jutro se na novo rodimo. Življenja 
nimamo v svojih rokah. Vsaka ura, vsak udarec našega srca je 
čudoviti dar. Vsak dan umiramo za nov dan in se za dan približamo 
odločilnemu trenutku svojega odhoda v večnost.  
Pot v večnost nič ne stane in ne zahteva nobenega znanja. Pot v 
večnost zahteva le predanost, vero in ljubezen. Hoditi moramo po 
dobri poti. Vedno! Ne vemo namreč ne dneva ne ure. Zato nikoli ne 
smemo opustiti misli na lastno smrt. Le tako lahko postajamo vsak 
dan boljši in resnično pripravljeni na srečanje z ženinom.  

	

	

	

	


