RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

20.12.2021
PONEDELJEK

21.12.2021
TOREK
22.12.2021
SREDA
23.12.2021
ČETRTEK

AVBER ob
18h

+ JOŽEF PEGAN, Ponikve 30, 8. dan

KRIŽ OB 18H

+ MIROSLAV in MARIJA PIPAN, Križ 159

KAPELA ob
18h

+ ZORO GOMEZEL, Tomaj 112

KAPELA OB
18h

++ ŠONC - ZABRIČI, pn. Cencič

24.12.2021
PETEK

KAZLJE - 17.30

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

SVETI VEČER

AVBER - 19.00

+ MARKO BRIŠAR, Ponikve 30

TOMAJ - 21.00

ZA DRUŽINE, Tomaj 120

KAZLJE OB
8.30
TOMAJ OB
10.00

V ČAST MATERI BOŽJI, Kazlje 16

KAZLJE ob
8.30
KRIŽ ob
10.00

++SERAŽIN, Kazlje 5

25.12.2021
SOBOTA
BOŽIČ - GOSPODOVO
ROJSTVO

26.12.2021
SVETA DRUŽINA
(blagoslov otrok)

ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
4 ADVENTNA NEDELJA

Štev.:51/LETO IX.

19. DECEMBER 2021

Odrešenik
pride k
nam
Iz svetega
evangelija po
Luku (Lk
1,39-45)

Tiste dni je
Marija
vstala in se
v naglici
odpravila v
gore, v
mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je
dete veselo zganílo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha
na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in
blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati
mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih
ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganílo. Blagor ji, ki je
verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://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

VEROUK: Božične in novoletne počitnice. Za ponovni začetek boste obveščeni.

Pohvalno: tudi papež Frančišek
povedal nekaj krepkih na račun
pogruntavščine EU glede
“vključujočega govora”

RAZMIŠLJANJA
Ne želiš si žrtvovanja

Stara zaveza je bila napisana predvsem zato, da bi
razložila, kako je krščanska vera izpolnitev judovske
religije.
Jezus je bil Jud, prav tako vsi njegovi učenci in prijatelji.
Vsi so upoštevali judovska pravila in zakone. Niso imeli
namena začeti novo vero. Mislili so, da so zvesti tradiciji,
če sledijo prepričanjem te vere.
Judje so verjeli v enega Boga in pričakovali prihod mesija
in Božjega kraljestva na zemlji. Jezus je rekel, da govori v
imenu tega Boga in da je Božje kraljestvo že tu. Jezus je
bil znamenje in dokaz tega kraljestva.
Idealno bi bilo, da bi vsi Judje sprejeli Jezusa kot
pričakovanega mesija in prisotnost Božjega kraljestva.
Idealno bi bilo, da bi se judovska vera počasi in gladko,
brez zapletov, spremenila v novo obliko in postala

judovsko krščanstvo.
Kot vemo, se to ni zgodilo. Tradicionalni Judje so se borili za ohranitev svojih starih
prepričanj, kristjani pa so jih skušali vpeljati v polnejše razumevanje njihove vere. Obe strani
sta se borili za resnico, dokler kristjani niso sami zapustili (ali bili pregnani iz) judovske vere.
Potem ko so se resnično ločili eni od drugih, so se morali ločiti tudi v običajih.
Največji judovski ritual je bil darovanje. Judovski templji so bili vsak dan polni krvi, masti in
dima. Darovati živali je bil izraz češčenja. Čeprav so preroki svarili, da daritev ni nadomestilo
za izpolnjevanje Božje volje, je daritev ostala telesna vez z duhovnim Bogom.
Pismo Hebrejcem govori o tem. Pravi, da je Jezus ponovno zavrnil žrtvovanje. Jezus je
namreč rekel, da je namesto žrtvovanja Bogu prišel izpolnit Božjo voljo.
Seveda so si Judje vedno prizadevali za izpolnitev Božje volje. To je bil celoten smisel tore.
Božja volja je za Jude dobila še večji pomen, ko so bili izgnani iz Babilona in niso mogli
žrtvovati v templju. Ko niso mogli v tempelj, so se zbrali v sinagogi, da bi preučevali toro.
Ko je prišel Jezus, so Judje tako po zgodovinskih dejstvih kot po verski praksi že
nadomeščali žrtvovanje z izpolnjevanjem Božje volje. Tudi tu bi lahko brez težav prešli iz
stare vere v novo. A pismo Hebrejcem izpostavi neobvladljivo težavo. Ponovi Jezusove
besede: »Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil.«
Judje so se morda odvadili od žrtvovanja živali, a niso mogli sprejeti Jezusove – človeške –
daritve. Žrtvovanje bi nadomestili z izvrševanjem Božje volje, a Božje volje, kot jim jo je
razodevala tora, ne razlage tore, kot jo je živel ta domišljavi prerok.
Pismo Hebrejcem sprejema razkol med judovstvom in krščanstvom z besedami: »Jezus
prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo.« Božja volja nadomešča žrtvovanje, Kristusova
daritev pa nadomešča živalsko daritev.
A celo v krščanstvu je žrtvovanje ambiavalentno. Še vedno darujemo male žrtvice, namesto
da bi izvrševali Božjo voljo. Božja beseda bi danes zvenela takole: »Nočem, da se
odpoveduješ čokoladi ali gledanju televizije, nočem, da mi žrtvuješ delce svojega življenja –
hočem tvoje življenje. Nočem verskih praks, ki te varujejo pred neposrednim stikom z menoj.
Hočem te takega, kot sem te ustvaril – golega.«
avtor: fr. James Smith

Grški novinar je izpostavil pomen
ekumenskega dialoga med
tokratnim potovanjem ter izreden
način, kako je papež prosil za
odpuščanje. Zanimalo ga je, kaj
namerava Vatikan na področju
ekumenizma storiti v bližnji
prihodnosti. Spomnil je, da sta
papež Frančišek in patriarh Bartolomej že povabila vse kristjane, naj leta 2025
obeležijo spomin na 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji.
Drugo vprašanje pa se je nanašalo na osnutek dokumenta Evropske unije glede
božiča.
Dokument EU? Gre za anahronizem!
Glede predloga dokumenta Evropske unije o božiču pa je papež dejal, da gre za
anahronizem: »V zgodovini je to poskušalo narediti veliko diktatur. Pomislite na
Napoleona, na nacistično in komunistično diktaturo. To je moda razvodenelega
laicizma. … Vendar pa to v zgodovini ni delovalo. Ko govorimo o Evropski uniji,
menim, da je potrebno naslednje: Evropska unija mora vzeti v roke ideale
ustanovnih očetov, ki so bili ideali enotnosti in veličine, ter paziti, da ne bi dajala
prostora ideološkim kolonizacijam. Te bi lahko vodile do razdeljenosti držav in do
propada Evropske unije. Evropska unija mora spoštovati vsako državo, kakor je
strukturirana znotraj. Ohranjati raznolikost držav in jih ne uniformirati. Menim, da
tega ne bo storila, to ni bil njen namen, vendar mora biti pozorna. Vsaka država
ima svojo posebnost, vendar je vsaka država odprta za druge.«
Kritičen tudi do “nadnacionalne vlade”
Grška novinarka se je navezala na papeževe besede v predsedniški palači, ko je
govoril o »umikanju demokracije«. Zanimalo jo je, na katere države je ob tem
mislil ter kaj bi rekel voditeljev, ki se izrekajo za verne kristjane, vendar pa hkrati
spodbujajo nedemokratične vrednote in politike. »Demokracija je zaklad, zaklad
civilizacije in potrebno ga je varovati.« Sveti oče je dejal, da vidi dve nevarnosti, ki
ogrožata demokracijo: najprej so to populizmi, ki se najprej pojavijo na enem
koncu, nato na drugem, potem pa začnejo kazati kremplje. Kot primer je navedel
nacizem: šlo je za populizem, ki je trdil, da brani nacionalne vrednote, nato pa je
uspel izničiti demokratično življenje, pravzaprav življenje ljudi, in postal krvava
diktatura. Papež je poudaril, da populizmi nimajo nobene zveze s »popularizmi«,
ki pomenijo svobodno izražanje ljudstev, ki se kažejo s svojo identiteto, folkloro,
svojimi vrednotami, z umetnostjo. Po drugi strani pa je po besedah svetega očeta
demokracija ogrožena takrat, ko se žrtvuje nacionalne vrednote, ko se
»razvodenijo« v neke vrste »imperij«, »nadnacionalno vlado«.

