NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Mt 25,31–46
NA KATERO STRAN PA SODIŠ TI?
Dejstvo je da bo pri poslednji sodbi vsakdo obravnavan osebno. Mejo med
pravičnimi in pogubljenimi pa bo jasno začrtala ljubezen. Vsakdo se bo
našel na tisti strani, za katero se je sam odločil. Sodnikove besede, da
morajo pogubljeni proč izpred njega, izražajo nepremostljivost obeh strani.
Večni ogenj je nezaceljiva rana srca, ki je bilo ustvarjeno za druge, a se je
zakrknilo in obrnilo vase. Zakaj? – Večna skrivnost! Nekoč je živel človek,
ki se je o njem govorilo, da je brez srca. Mislil je samo nase in veroval
samo vase. Z obema nogama je teptal človeške in Božje zapovedi. Dobrine
sveta je užival sam, užival obilno, užival brezobzirno. Ko so mu rekli, da je
takšno življenje grešno, je odvrnil, da se požvižga na Boga in na hudiča. –
Umrl je in se kmalu zatem zbudil na nekakšni ravnici. Nikjer nikogar.
Zakašljal je in počakal. Nič. Zaklical je, če je kje kdo. Spet nič. Polotil se ga
je nemir. Vstal je in se začel razgledovati. Na vse strani do obzorja pusta
praznota. Begal je sem ter tja in vpil: »Če si kje kdo, oglasi se!« Nikjer
nobenega odziva, nobenega odmeva. Gluhi molk, smrtna tišina. Postalo ga
je strah. Začel je divjati in tuliti: »Nočem biti tukaj!« Tu je grozno. Znorel
bom od te praznote in osame.« – Glas, ki je bil popolnoma enak
njegovemu, ga je vprašal: »Ali hočeš v nebesa, med angele in svetnike?« –
»Nikakor ne! Njihove družbe ne bi prenesel. Rajši grem v pekel.« – »Ja, kje
pa misliš, da si?« – »Če sem v peklu, bi pa moral biti vsaj hudič nekje, ne
pa da sem sam.« - »Ali se nisi nekoč nanj požvižgal?«
Nepredstavljiva je lahko samota, brez ljubezni sočloveka in Boga. Vsak dan
znova se trudimo, da nas bo Ljubezen poslednji dan pripeljala v večno
srečo.
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»Ko pride Sin človekov v svojem
veličastvu in
vsi angeli z njim, takrat bo sédel
na prestol svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani
vsi narodi in ločil bo ene od drugih,
kakor pastir loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil
na svojo desnico,
kozle pa na levico.«
(Mt 25,31–33)

OBVESTILA
V nedeljo, 3.12. prihaja sv. Miklavž. Pri družinski
maši v Tomaju sodelujejo otroci in starši. O tem
se dogovorimo pri verouku. V soboto 2.12. otroci
pripravljajo adventne venčke ob 9.30 v župnišču,
ki jih prinesejo v nedeljo k blagoslovu.
Pripravljeno bo adventno drevo, na katerega
boste vsako adventno nedeljo pred mašo obesili
primeren okrasek, ki ga sami izdelate med
tednom doma. Na četrtek pred prvim petkom
krajše češčenje v Križu po maši.
Zahvala podjetju Klančar za gradbeni oder ob
sanaciji dela fasade na župnijski cerkvi.
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
POSLEDNJA SODBA – moje
srečanje s Kristusom
Ljubitelji umetnosti z vsega
sveta se ustavljajo ure in ure
pred Michelangelovo
Poslednjo sodbo na prednji
steni Sikstinske kapele v
Vatikanu. Veliki umetnik je v
svoji starosti, poln vere in
genialne ustvarjalnosti,
vdihnil v mrtvo steno
veličastnosti in grozoto
vstajenja mrtvih ter
poslednjega obračuna med
učlovečenim Bogom
Kristusom in vesoljnim
človeštvom.
Tudi človek, ki nima
nikakršne vere, se mora ob tej
sliki zdrzniti. Umetnina ga sili,
da gre sam vase,
razmišlja o smislu svojega
bivanja, o začetku svoje poti, še
bolj pa o njenem koncu,
kamor nezadržno z vsakim
dnem polzi.
In kakšno bo moje srečanje s
Kristusom?
Kristusova pripoved o
vesoljni sodbi (Mt 25,31–46), ki
smo ji prisluhnili v
evangelijskem odlomku na to
nedeljo, naj bi vsakogar
spremljala v vsakdanje
življenje in naj bi mu
pomagala pogosto odpirati
knjigo življenja – evangelij na
vseh straneh. Poln je namreč

27.11.2017
PONEDELJEK

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

28.11.2017
TOREK

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

29.11.2017
SREDA

KRIŽ

17.00 ✞ Ferdo Bordon, Križ, p.n.

30.11.2017
ČETRTEK

KRIŽ

17.00 ✞ ✞ Mesar in Žiberna, Križ 203

01.12.2017
PETEK

UTOVLJE

17.00 ✞ ✞ Marija in Oskar Bizjak, p.n.

KRIŽ

17.00 ✞ Damjan Gomezelj, Križ 199,

Virgil in Modest, škofa

Andrej, apostol

I petek v mesecu

vsakršnih vzpodbud za dobro.
Kdor bo namreč celostno
Kristusovo
blagovest nosil v srcu in jo
presejal v vsakdanje
življenje, tisti bo z lahkim
korakom stopil na
Kristusovo desnico, ko se bodo
oglasile angelske
trombe in priklicale k veliki
sodni obravnavi vse žive in
mrtve.
Če bomo tako živeli, potem
naše srečanje s Kristusom ne
bo zastrašujoča podoba,
temveč še ena radost več, ki
nas bo vodila v večno
kraljestvo sreče in radosti.

02.12.2017
SOBOTA

Tomažič

Kodrič

1.obl.
03.12.2017
1. ADVENTNA NEDELJA
teden Karitas

KAZLJE

8.30

TOMAJ

10.00

✞ Jože Škapin, Kazlje 16
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Na srečanju ŽGS smo se
seznanili s stanjem zidu v
Britofu. Po pregledu
ZVKDS bomo iskali
izvajalca za sanacijo.
Predvideni poseg za
obnovo 50 kv.metrov ali
več bo predvidoma
8.000€. Vaščani boste
ponovno naprošeni za
pomoč, tako kot ste se
izjemno dokazali ob
obnovi freske in stebrov.

