NEDELJSKI EVANGELIJ
Mr 1,21–28
KAJ IMAŠ TI Z NAMI …?
Shodnica v Kafarnaumu je bila tisto soboto nabito polna. Po mestu se je
namreč raznesla vest, da bo nastopil učenik, ki govori drugače, kot so bili
navajeni slišati pismouke.
Pričakovanja so se izpolnila. Poslušalci so strmeli nad novostjo in
modrostjo nauka. Sredi razlage, ko je bila pozornost na višku, se je v tišino
dvorane nenadoma zarezal divji krik: »Kaj imaš ti z nami, Jezus
Nazarečan?!« Podobne prizore srečujemo pri branju evangelijev še in še.
Kakorkoli si jih razlagamo, razkrivajo navzočnost nekoga, ki ne more
prenesti Jezusove bližine. Tudi zgodovina Cerkve ve za podobne primere.
Pojavljajo se na različne načine in v raznih oblikah, vsi pa imajo isto
značilnost – vprašanje, ki kar kriči: »Kaj imaš ti, Jezus, z nami?«
Enega od njih bi mogli imenovati kletev. Človek se vpraša, kaj sili
preklinjevalce, da si izmišljajo najneverjetnejše izraze, ki z njimi blatijo vse,
kar je sveto. Ko moramo včasih verni poslušati takšne besede, čutimo, da
jih navdihuje sovraštvo nekoga, ki ne more prenesti Jezusove bližine.
Težko si je razložiti drugače. Ko v nekem kraju lokalni duhovnik blagoslovi
nove prostore šole ali občinske knjižnice ali podobnega, iz nekih
oddaljenih odmevov že slišimo krike: »Kaj pa imaš ti, Jezus, z nami? Kaj
počneš na takih dogodkih?«
Zakaj je tako težko priti do potrebnih papirjev za gradnjo novih cerkva,
kapel, … Za vsako lokalno pisarno, gostišče ali še kaj pa so dovoljenja
hitro pripravljena. – »Kaj imaš ti, Jezus, z nami?«
Je še potrebno naštevati? … Morda pa so ravno ti vsakodnevni pojavi
znamenje, da vendarle obstaja nekaj, kar ima Jezus z nami in mi z njim.
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V njihovi shodnici pa je bil
prav tedaj človek z
nečistim duhom in je zavpil:
»Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan?
Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, Božji.«
Jezus pa mu je zapovedal:
»Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom
in šel iz njega. Vsi so se tako začudili,
da so razpravljali med seboj: »Kaj je to?
Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim
duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
(Mr 1,23–25)

OBVESTILA
Če še kdo želi obisk v večernih
urah, mi kot običajno sporočite
na telefon 041 649 617.
Prvoobhajanci imajo PRVO
SPOVED v četrtek, 1. februarja v
KRIŽU ob 16.00 (verouka ta dan
nimajo).V ponedeljek (29.1.)
birmanci nimajo verouka, tudi v
Kazljah odpade.V četrtek 1.2.
češčenje Najsvetejšega po maši v
Kapeli.
V soboto, 3.2. ob 8h HVALNICE.
Obisk v Gradnjah in Avberju
preložen na soboto, 3.2. Prosim
za razumevanje.
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
29.01.2018
PONEDELJEK

KAPELA

8.00

30.01.2018
TOREK

KAPELA

17.00

✞✞ Pupis, Tomaj 29

31.01.2018
SREDA

KRIŽ

17.00

✞✞ Eta in Stanko Pirc, Križ 190

01.02.2018
ČETRTEK

KAPELA

17.00

✞✞ Roza in Miro Žvab, Tomaj
94b
(češčenje Najsvetejšega)

02.02.2018
PETEK

KAPELA

17.00

✞✞ Gorup, Tomaj 11

Janez Bosko, rd.ust.

Na pobudo biblicistov so slovenski škofje
razglasili nedeljo Svetega pisma in
določili, da bo to zadnja nedelja v
januarju. Prvo smo tako obhajali leta
1990, kar pomeni, da je letošnja že 28.
zapovrstjo. Letošnje geslo se glasi: »Z
Bogom v družini.« Naj Sveto pismo
(knjiga vseh knjig) ne obleži na naših
policah družinskega doma, temveč naj
nas vsak dan vabi, da ga vzamemo v
roke, ga skupaj prebiramo in
razlagamo. Le tako bo lahko Beseda
resnično delovala v naših družinah in
v svetu ter nam pomagala skozi
vsakodnevne preizkušnje.
Molitev:

Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za
Sveto pismo, za tvojo zapisano
besedo. Hvala ti za veliko zgodbo
odrešenja, ki je obsežena v njem.
In hvala, ker si se odločil, da nam
boš spregovoril s preprostimi
človeškimi besedami, v našem
jeziku, ter se nam tako razodeval
in nam postal blizu.

Hvala ti, ker je tvoja beseda prevedena
tudi v slovenski jezik, da jo lahko
poslušamo, beremo in se vanjo
poglabljamo. Zahvaljujemo se ti za
vse, ki so že od prvih stoletjih
skrbeli za tvojo zapisano besedo:
hvala ti za pisce, ki si jih navdihnil,
in za mnoge prepisovalce, ki so jo
ohranjali, včasih tudi za ceno
svojih življenj. In hvala ti za vse
naše prevajalce, da smemo tvojo
besedo brati tudi v našem,
domačem jeziku.. Blagoslovi, vodi
in s svojim Svetim Duhom podpri
vse, ki danes pri nas nadaljujejo to
poslanstvo. V imenu Jezusa
Kristusa, učlovečene Božje
Besede. Amen.
(Malo za šalo, malo zares: Neki
profesor je takole poučeval bodoče
mlade pridigarje: “Pridiga mora imeti
lep uvod in jasen zaključek. Pa
potrudite se, da bosta drug drugemu
čim bliže…”)

JEZUSOVO DAROVANJE SVEČNICA (1. petek)

03.02.2018
SOBOTA

Ob 8h HVALNICE

Blaž, škof., muč.

KRIŽ

04.02.2018
NEDELJA

KAZLJE

8.30

TOMAJ

10.00

5. NEDELJA MED
LETOM

Po namenu od drugod

Obsedenost je huda bolezen. Nobena
druga oblast ji ni kos, razen moč
Jezusa Kristusa. Človek, ustvarjen za
srečo, ne ve, kje naj jo najde.
Današnji evangeljski odlomek je eden
od odgovorov na to vprašanje.
Srečanje z Jezusom, osebna odločitev
zanj, prinaša v dušo mir in srečo.
Verjameš v to? Poskusi v svojem
vsakdanu in spoznal boš srečo v
svojem bistvu.

17.00

Za mir in zdravje, Križ 245
Po namenu Kazlje 21
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

