NEDELJSKI
NEDELJSKI EVANGELIJ
EVANGELIJ
Jn 18,33b–37
KRALJ, KI NI OD TEGA SVETA
Kraljev in cesarjev je vedno manj, saj jih imajo samo v nekaterih državah. Svet jih je v
glavnem pospravil v muzeje, sijajne grobnice in arhive. Ljudstvo pa si je izbralo
demokracijo in vlada samo sebi. Zdi se pa, da se dandanes nekakšni »kralji« in »cesarji«
vračajo v drugačni preobleki. Uživajo celo večjo čast, še več podložnikov se jim klanja in
še lepše kraljevske palače si privoščijo. Med te preoblečene kralje prištevam predvsem
razne zvezdnike popularne glasbe. Sto tisoči jim plačujejo desetino, na koncertih pa od
navdušenja dvigajo roke, padajo v trans in v nezavest. Nekaj podobnega bi lahko rekli o
nekaterih vrhunskih športnikih, filmskih zvezdah, politikih, ki jim godi, da se zanje ljudstvo
navdušuje. Kralji v novi preobleki, v novi izdaji. Zdi se torej, da tudi človek sredi zlate
demokracije potrebuje kralje; potrebuje nekoga, ki ga skoraj po Božje časti, obožuje in mu
služi. V človeku je silna potreba po češčenju. Nekoga mora imeti na prestolu in ga častiti.
Če to ni Bog, je pač kakšen drugi, manjši »bog«, ki ima lahko različna imena: Razum,
Napredek, Kariera, Uspeh, Denar, Veliki jaz … veliko je kandidatov za prestol. Po vsem
tem se nam bo zdelo nadvse nesodobno, da kristjani govorimo o Kristusu kot kralju. Tega
najbrž ne bi počeli, če ne bi bil Jezus sam tako jasno rekel o sebi: »Kralj sem.«
Ko je to izrekel, ni sedel na sijajnem prestolu v zlatih oblačilih, ampak je stal kot obsojenec
pred rimskim upraviteljem Poncijem Pilatom.
Kakšen kralj je torej? Odgovor izvemo, ko nadaljuje: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.«
Vsi drugi kralji v zgodovini so bili in so še vedno od tega sveta in za ta svet. Ljudje jim
morajo služiti, streči in dajati.
On pa pravi: »Nisem prišel,
da bi mi stregli, ampak da bi
jaz stregel in dal svoje
življenje za vse.« To torej
pomeni, da ni od tega sveta.
Služiti, streči, darovati se – te
reči zares niso od tega sveta.
Presegajo ga.
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Jezus je odgovóril:
»Moje kraljestvo ni od tega
sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi
se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen
Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je
rekel:
»Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus je
odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato
rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za
resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn
18,36–37)

OBVESTILA
Prsipevki darovalcev akcijje “obnova spomenikov”po vasi: 4.225€, pravne osebe: 3.200€.
Račun za zidarje: 13.108,40€.
Pomoč Miklavžu, ki tudi letos prihaja med naše otroke je 10€. Prinesite ge.Tanji Gorup ali
župniku. Miklavž nas bo obiskal v nedeljo, 9.12. ob 10h v župnijski cerkvi v Tomaju.
SREČANJA “DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA” OB TORKIH OB 19h (15 srečanj - vse
do 19 marca).
Vabilo Dekanijske Karitas: vsi župljanai povabljeni na romanje na Ponikov: KLic
dobrote, 28.11. Avtobus potuje iz Komna ob 6.30 in potem naprej proti Divači.
Prijave: Nataša Godina: 041 581 147.
Izdelava adventnih venčkov v soboto, 1.decembra od 9.30 dalje v župnišču. Blagoslov
v nedeljo, 2.12. pri mašah. Otroci ne pozabite prinesti vaše izdelke.
Kraška Karitas se zahvaljuje za vaše darove ob zahvalni nedelji. Količinski pregled je
objavljen na naši župnijski spletni strani.

Telefon: pisarna: 041 649 617 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

DUHOVNI KOTIČEK
Če je Jezus naš kralj in naš Gospod, potem iz tega sledi logičen sklep, da smo
mi Božji služabniki. Torej se mu prostovoljno povsem izročamo, ker ga kot
Gospoda sami priznavamo, mu verjamemo in zato tudi želimo živeti po njegovih
navodilih in željah. Praktično to pomeni, da mu po svojih najboljših močeh
želimo povsem podvreči svoje misli, da želimo svoje besede oblikovati v skladu z
njim, ki je Beseda živega Boga, in da želimo, da so vsa naša dejanja povsem
podrejena njegovi volji, kot našemu »vodilu«. Da smo služabniki v odnosu do
Gospoda v zadnji stopnji, pomeni tudi to, da se zavedamo, da sami nismo
zmožni odrešenja, zato moramo samo v njem iskati zadnji vzrok svojega upanja
na odrešenje in večno življenje. Prav tako kot svoje večne prihodnosti nimamo v
svojih rokah, ugotavljamo, da tudi temelja svojega bivanja ne moremo imeti
drugje kot samo v njem. Ta odnos Gospod, kralj, vladar – služabnik, nima v sebi
niti trohice pridiha gospodovalnosti v posvetnem pomenu besede niti kančka
suženjske odvisnosti. Nasprotno, saj lahko samo v tem odnosu dosegamo
najvišjo mero svoje svobodnosti. Vsi drugi odnosi nas v resnici lahko
zasužnjujejo.

RAZPORED SV. MAŠ
26.11.2018
PONEDELJEK
Valerijan Oglejski, škof

27.11.2018
TOREK
Virgil in Modest, ap. Koroške

28.11.2018
SREDA

KAPELA

KRIŽ

KAPELA

8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

17.30

Nadja - vzgjiteljica, p.n. Križ
145
✞

8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

Katarina Laboure, devica

29.11.2018
ČETRTEK
30.11.2018
PETEK

17.30

KAPELA

17.30 V ČAST MATERI BOŽJI, KRIŽ
107

AVBER

17.30 PO NAMENU AVBER 24

Klemen, papež in mučenec

01.12.2018
SOBOTA

✞✞ MARIJA IN MIROSLAV PIPAN,

KRIŽ

Andrej, apostol

KRIŽ 159

Marijin spomin

02.12.2018
1. ADVENTNA
NEDELJA
Blagoslov adventninh venčkov

KAZLJE

TOMAJ

8.30

✞ IVANKA

ČENDAK,
PONIKVE 6, 8.DAN

10.00 ZA ŽUPLJANE

Zahvaljujemo se ti za kraljestvo miru,
resnice in ljubezni, za kraljestvo, ki ni od tega sveta.
Tvoje glave ni krasila krona iz draguljev;
s trnjem so ti prebadali čelo. Ti pa si rekel: Da, kralj
sem. Vabiš nas na svojo gostijo v podobi kruha
nam daješ svoje telo. Kralj časnega in večnega
bivanja, kralj vsega živega,
prepoznavamo te iz vidnih stvari,
iz čudovitega zapisa narave.
Bodi zahvaljen zaradi dobrote,
zaradi svete mane,
s katero nas hraniš.

