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33. NEDELJA MED LETOM - nedelja ubogih

STANOVITNOST
Ob branju današnjega evangelija se morajo razbliniti vsa pričakovanja – če jih kdo
sploh še goji – da si bo človeštvo kdaj na zemlji uredilo raj ali da bo z razvojem
znanosti in tehnike napredovalo tudi v urejenosti medsebojnih odnosov. Jezus nam
napoveduje vse kaj drugega. Pripravlja nas na težke čase, a nas obenem poučuje,
kako naj, ko pridejo, ravnamo.
Pravi, da se bodo pojavljali lažni preroki in napovedovali skorajšnji konec. Kakor da
je videl tiste, ki nas nadlegujejo pred hišnimi vrati ali nam na uličnih križiščih
ponujajo svoje branje. Jezus pravi, naj jim ne verjamemo in naj ne hodimo za njimi.
Vse hudo se mora zgoditi, a še ne bo konec. Kaže, da mora človeštvo izčrpati vse
možnosti, ki jih daje ljudem svobodna volja. Izdivjati se mora v sovraštvu, hudobiji in
prelivanju krvi, prebiti se mora skozi vse temine zmot, neznanja in iskanja, zemljo
mora prepojiti s solzami in znojem, zasejati jo mora z vsemi semeni dobrote,
ljubezni, potrpljenja in odpuščanja. Doslej se to še ni uresničilo.
Kristjan naj vse to ve, zato naj se ničesar ne ustraši in se ničemur ne čudi. Nič ga ne
sme premotiti in presenetiti.
»Od templja ne bo ostal kamen na kamnu,« pravi Jezus. Naj se izkaže, da Bog noče
biti vezan na noben kraj, na nobeno zgradbo in na nobeno umetnino. Pravi častilci se
morajo naučiti moliti Boga v duhu in resnici.
Stanovitnost, ki nam je potrebna, ni brezdelje ali brezbrižno čakanje, kaj se bo
zgodilo. Je vztrajna uporaba vseh zmožnosti duše in telesa, da bi se z lučjo in močjo
evangelija dvignili nad grozote, ki jih je sposobna pripraviti nepreračunljiva narava,
in da bi prerasli vse podlosti, ki jih je sposobno skotiti srce z razumom obdarjenega
bitja, ki se imenuje človek
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Rekel jim je: »Glejte,
da se ne daste zavesti!
Veliko jih bo namreč
prišlo in bodo govorili
v mojem imenu: ›Jaz
sem,‹
ali ›Čas se je približal.‹
Ne hodíte za njimi!
To se bo dogajalo,
da boste pričevali
zame.
Vzemite si to k srcu, da
ne boste vnaprej
premišljevali,
kako bi se zagovarjali.
Jaz vam bom namreč
dal
zgovornost in
modrost,
ki ji vsi vaši
nasprotniki
ne bodo mogli
kljubovati
ali ugovarjati.
(Lk 21,8.13–15)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL

18.11.2019
PONEDELJEK

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

KAPELA

8.00

KRIŽ

18.00

✞DARJO PIPAN, Križ 159, kot osmi dan

KRIŽ

18.00

✞✞KONČNIK in BIZJAK, Križ 31

KAPELA

18.00

✞✞ANICA, IRENA, JOŽE in drugi pokojni
in živi cerkveni pevci, Tomaj 120

KAPELA

18.00

V ČAST SV. DUHU, Tomaj 18

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

KAZLJE

8.30

✞✞ADELA KOMPARE in VIDA LIČEN,
P.N. sošolcev

Filipina Duchesne, sv žena

19.11.2019
TOREK
Neža Asiška, devica

20.11.2019
SREDA
Gelazij, papež

21.11.2019
ČETRTEK
Darovanje Device Marije

Nadvse zgovorno za današnji čas je drugo berilo 33. navadne nedelje, ki nam pravi:
Bratje in sestre, sami veste, kako nas morate posnemati: kajti nismo med vami
živeli neurejeno, tudi nismo zastonj jedli kruha pri nikomer, ampak smo
trudoma garali noč in dan, da ne bi bili v breme komu izmed vas. Tega vam ne
pravim, ker ne bi imeli pravice do tega, ampak zato, da se vam sami postavimo
za zgled, ki naj bi ga posnemali. Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole
navodilo: kdor noče delati, naj tudi ne jé. Slišimo namreč, da nekateri med vami
živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in
opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj v miru delajo in jedo svoj kruh. (2
Tes 3,7–12)
Kdor veliko govori o nebesih, na zemlji pa bolj malo dela, ne govori o nebesih iz
Svetega pisma.O nebesih, ki so neko novo mesto brez »žalovanja, vpitja in
bolečine« (Raz 21,4), odprto za tiste, ki so ga prizadevno gradili, premagovali
žalovanje, vpitje in bolečine, ne z vzdihovanjem in sanjarjenjem, pač pa s srcem,
polnim ljubezni, z znojem na čelu in z močjo svojih rok.Kdor veliko govori o nebesih,
na svojem delovnem mestu pa velja za lenuha in zabušanta; kdor je vedno v prvi
vrsti pri škofovih mašah in praznovanjih farnega zavetnika, doma pa pušča vse na
ženinih ramenih; kdor ne izpusti nobenega ško`ijskega srečanja, nobenega
zborovanja kakšnega gibanja, nobenega skavtskega izhoda, porabi pa dvojna
študijska leta, da prileze do diplome, ne govori o nebesih, o katerih je govoril Jezus.
Jezus, ki je imel tako naporne dneve zemeljskega življenja, da ni imel časa niti jesti.
In v treh letih je postavil svet na glavo, ne da bi si privoščil luksuz, da bi kakšno leto
pavziral.
MALO ZA SMEH:
Mamica s triletnim sinom gledata kip Lurške Matere Božje s
sklenjenimi rokami.”Vidiš, to je Marija, Jezusova mama. Veš
kaj dela?” “Pripravlja se na skok v vodo.” pravi sinček. (Bilo je
poletje in otroka so učili plavati.” (Shutterstock)

22.11.2019
PETEK
Cecilija, devica in mučenka,
zavetnica cerkvenih pevcev

23.11.2019
SOBOTA
Klemen, papež

24.11.2019
34. NEDELJA MED LETOM
PRAZNIK JEZUSA KRISTUSA
KRALJA VESOLJSTVA

Začetek tedna Karitas

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Vabimo na Srečanje za starejše v Dutovljah, v soboto,
30. novembra v župnišču ob 15h.
Isto soboto boste otroci v tomajskem župnišču
izdelovali adventne venčke, naslednji dan, 1.decembra,
pa jih boste prinesli k blagoslovu.
Starši prijavite otroke za praznovanje sv. Miklavža, ki
nas bo obiskal 8. decembra po župnijski sv. maši.
Pomoč Miklavžu je tudi letos 10€.
ROMANJE KARITAS je v sredo, 27.novembra na
Ponikvo. Prijavite se g. Sandiju v Sežano do petka,
22.novembra. Odhod avtobusa iz Sežane ob 7h zjutraj.
Cena 15€.
V četrtek, 21.11. vabljeni vsi cerkveni pevci k sveti maši

