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SMO TUDI MI DALEČ
S T R A N O D B R AT S K E
LJUBEZNI?
Zahvalimo danes vnovič
dobrega nebeškega
Očeta vsi, ki smo ostali pri
njem, na njegovem domu,
ki je tudi naš dom. Tako
toplo in varno je biti
doma, v Očetovem
z a v e t j u . Vs e , k a r j e
njegovega, je tudi naše,
saj smo njegovi starejši
sinovi.
Toda, če se sami grejemo
ob varnem ognjišču, nikar
ne pozabimo na svoje
mlajše brate. Naša srca jih
morajo iskati, jih
pričakovati in jim ugladiti
poti k vrnitvi.
Zgodilo se jim je, kot bi se nam lahko. Nemir se je zbudil v njihovih srcih in jim ni dal obstati. Otresli so prah
domače zemlje s svojega obuvala in so se predali vabečemu šumu sveta. Po prvih dneh neutešene
razuzdanosti jih je zajelo razočaranje. Začeli so bloditi in še blodijo. Med hrepenenjem, nemirom, strastjo
in obupom. V samoti in lakoti so na tihem jokali in bi se radi vrnili. Nihče jim ni pokazal poti. Nihče jim ni dal
roke, ki bi jih spremljala in vodila. Le posamezniki so se z nadčloveško močjo iztrgali iz trdih klešč in se
trudoma vračajo. Koliko jih bo doseglo cilj? Večina je ostala, blodi dalje in bo blodila.
Doma jih vse čaka dobra Očetova ljubezen. Očetova misel je vedno pri njih. Stare Očetove noge hodijo na
grič pred hišo in stare Očetove oči zrejo v daljavo, da bi uzrle dragega popotnika. In Očetovo srce drhti v
enem samem hrepenenju: »Izgubljeni sin, povrni se!«
Mi, starejši sinovi, pa smo se izgubili na polju ob delu in mislimo, kaj bo danes za obed in večerjo. Ko sonce
žarko pripeka, v duhu prekolnemo mlajšega brata, ki poležava kje v senci, popiva, se zabava z
lahkoživkami in se brez skrbi potepa po širnem svetu, nepridiprav.
Da, daleč smo od bratske ljubezni. V srcu ni dobre misli, ne težnje po odpuščanju. Oči so kakor slepe, le
vase zagledane. Mlade noge se ne zganejo, manjka jim lahkotnosti, ki jo vliva ljubezen.

Verouk REDNO.
Na postne nedelje ste posebej prisrčno vabljeni k molitvi križevega pota na začetku sv. maše.
14. radijski misijon na Radiu Ognjišče
CERKEV JE MLADA
Radijski misijon bo od 7. do 13. aprila 2019. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali:
kardinal Luis Antonio Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro
Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki,
redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro.
Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do
petka sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
S sobote na nedeljo 31.3. menjava ure na POLETNI ČAS. S 1. 4. delavniške maše ob 19h.
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On pa je očetu odgovóril:
»Glej, toliko let ti služim
in nikoli nisem prestopil
tvojega ukaza,
pa mi še nikoli nisi
dal kozliča, da bi se poveselil
s svojimi prijatelji.
Ko pa je prišel ta tvoj sin,
ki je z vlačugami potratil
tvoje premoženje,
si mu zaklal pitano tele.«
On pa je rekel:
»Otrok, ti si vedno pri meni
in vse, kar je moje, je tvoje.
Vzradostiti in poveseliti
pa se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj brat,
mrtev in je ožível,
ker je bil izgubljen
in je najden.«
(Lk 15,29–31)

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

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNE MISLI
Usmiljeni Bog v svoji
ljubezni pušča svojim
otrokom svobodo tudi
za ceno tveganja, da
bodo zapustili dom,
odšli v tujo deželo in vse
zapravili.
Toda on čaka nanje z
razprtimi rokami, ki ne
kaznujejo, ampak
hočejo blagoslavljati.
Izgubljeni sinovi in
hčere so bili že dovolj
kaznovani zaradi svojih
krivih poti in
prestopkov. Oče jim
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Ob 8h HVALNICE v kapeli
✞✞ SKRK MARIJA in ALBIN,
Gradnje 9
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hoče preprosto sporočiti, da je ljubezen, ki so jo sami iskali na
napačnih poteh, vedno bila, vedno je in vedno bo pripravljena
zanje.
Znana slika vrnitve izgubljenega sina, ki jo je upodobil Walter
Habdank, (slika desno) nam kaže Boga tudi kot mater, ki svojega
izgubljenega otroka spet ljubeče sprejme v svoje naročje in na
svoje srce (prim. Iz 49,15sl). Ta Bog oče in mati ljubi vsakega
otroka na svoj način. Roke očeta, ki jih ljubeče in zaščitniško
položi na ramena svojega sina, govorijo: »Z veseljem ti bom
ponujal svojo zaščito in ljubezen, ki rešuje, dokler ju boš
potreboval. Toda ne želim te zadrževati kakor posest.« Roke
sina, ki počiva v očetovem naročju, čutijo utrip srca in očetovo
ljubezen, ki ne omejuje, ampak osvobaja. Pogled očeta je zazrt
v daljavo, morda proti cilju večnega življenja, h kateremu se
mora sin še obrniti s samostojnim preobratom. Tako se lahko
sin – ob podpori očeta – sooči s svojo lastno poklicanostjo.
_________________________________________________________________________________________________________________________
VABILO KARITAS: poglejte v oznanila 3. POSTNE NEDELJE
SPOVEDNI DAN V DEKANIJI:
V okviru radijskega misijona bo v naši dekaniji možnost za velikonočno spoved v SEŽANI, v petek, 12.4.2019 od 7h - 19h.
V Domu upokojencev bodo na razpolago spovedniki po sobah 13.4. ob 9h. Spoved v Sežani je tudi v velikem tednu.
Pri nas je velikonočna spoved v KRIŽU: četrtek, 10.4. ob 18.30, sv. maša ob 18.45. V Tomaju v ponedeljek, 15.4. ob 18.30,
ob 18.45 sv. maša.
V Kazljah sem na razpolago za spoved na veliki četrtek 18.4. ob 17.00, ob 17.30 sv. maša. Spoved je v zakristiji. V Tomaju
spovedujem na veliki četrtek 18.4. ob 18.30, ob 19h sv. maša v župnijski cerkvi.

Na današnjo nedeljo, 31.3. ste ob 16h povabljeni v SLIVJE na koncert dekanijskih
pevskih zborov. Med nastopajočimi so tudi pevci tomajskega CPZ, ki vas tudi vljudno
vabijo v tamkašnjo župnijsko cerkev sv. Martina.

ALBIN in JOŽICA ŠONC,
Tomaj 94b

Branko Štoka, Iztok Starc,
Damjan Gomezel, Niko
Macarol, p.n. darovalca

Tomaj 14
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ali TIHA NEDELJA
(radijski misijon na radiu
OGNJIŠČE)

TOMAJ

10.00

✞ FILIP

TRBIŽAN, Kazlje 21

ZA ŽUPLJANE

Bog, počutim se krivega pred teboj,
pred samim seboj, pred ljudmi, ki jih
ljubiš.
Ugnezdil sem se v napačen svet, sebe
samega sem pregnal v ozkost, ne
morem več naprej,
zapravil sem premoženje, ki pripada
revnim, nisem jim dal kruha, ki sem jim
ga dolžan.
Ljudem sem se približeval nespoštljivo,
jih obravnaval kot predmete.
Nisem tam, kot bi moral biti.
Bog, počutim se krivega pred teboj, pred
samim seboj,

