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NEDELJSKI EVANGELIJ

Ko	pa	je	nehal	govoriti,	je	rekel	Simonu:	»Odrini	na	globoko	in	vrzite	svoje	mreže	na	
lov!«	Simon	se	je	oglasil	in	mu	rekel:	 	»Učenik,	vso	noč	smo	se	trudili,	pa	nismo	nič	
ujeli;	 toda	 na	 tvojo	 besedo	 bom	 vrgel	mreže.«	 In	 ko	 so	 to	 storili,	 so	 zajeli	 veliko	
množino	rib,	da	so	se	njih	mreže	trgale.		(Lk	5,4–6)	

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

VABILO ZA NOVE NAROČNIKE DRUŽINE 
Družina v vsak slovenski dom  
3. februarja 2019 je izšla prenovljena številka Družine, ki je obogatena z novimi vsebinami in 
sodobnejšo podobo. - Tudi na današnjo nedeljo so voljo posebne naročilnice, ki vam bodo 
omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem boste prejeli 
priložnostno darilo: kuharsko knjižico Praznične dobrote.  
Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine evangelija v srca in 
tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas, 
ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne vrednote, ki 
spreminjajo svet in bodo ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za 
nami. Berite dobre zgodbe in resnične novice. 
Naročilnice izpolnite skupaj s pomočniki pri izhodu iz cerkve. Z vašimi podatki jih bomo poslali na 
uredništvo Družine. Naročilo tednika lahko kadarkoli prekinete. 
PRAVA KRŠČANSKA DRUŽINA TUDI DANES NE MORE IN TUDI NE SME BITI BREZ 
VERSKEGA TISKA.  
Zato naj trednik DRUŽINA pride V VSAK SLOVENSKI DOM. 
Letna naročnina je 88,40€, ki se lahko poravna tudi v 4-ih obrokih. 
Ta teden v ponedeljek, 11.2. odpade verouk za vse skupine.  
Ostale skupine imajo reden verouk v četrtek, 14.2. Verouk imamo do 23.2., potem pa 
so na vrsti zimske počitnice. 
V nedeljo, 17.2. srečanje za zakonce v Velikem Dolu ob 15h. Po maši pogostitev. 
(el.prijavnica za predzakonski tečaj v Tomaju: http://kp.rkc.si/pnz/kras) 
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Lk	5,1–11	
DRUGAČNA	PRAVILA	RIBIŠTVA	
Peter	se	je	kar	spoznal	na	ribištvo.	Podvomil	pa	je,	da	je	to	področje	domače	tudi	Jezusu,	saj	
mu	 je	 ta	 sredi	 belega	 dne	 svetoval,	 naj	 odrine	 na	 globoko	 in	 vrže	mreže.	 Tega	 ne	 bi	 storil	
noben	izkušen	ribič.	Zato	je	Jezusovo	naročilo	sicer	izpolnil,	a	z	 jasnim	pridržkom:	»Na	tvojo	
besedo.«	Potihoma	si	 je	mislil:	Če	se	bo	tu	kdo	osmešil,	ne	bom	jaz	tisti.	Podoba	pa	se	je	kaj	
kmalu	 spremenila.	 Nihče	 ni	 bil	 osmešen.	 Peter	 pa	 se	 je	 hudo	 zresnil.	Mreže	 so	 bile	 v	 hipu	
polne	rib.	Česa	takega	ribištva	vajeni	Simon	še	ni	doživel.	Zaslutil	 je,	da	mora	biti	tu	na	delu	
višja	 sila,	 ki	 presega	 njegova	 ribiška	 izkustva.	 Jezus	 je	 v	 tem	 primeru	 zares	 obšel	 naravne	
zakonitosti	 ribištva.	 Nobenega	 zagotovila	 ni	 dal,	 da	 bo	 tako	 delal	 vedno.	 Izkustvo	 kaže	
nasprotno	–	kaj	takega	se	zgodi	zelo	poredko.	Dogodek	na	jezeru	nam	hoče	povedati,	da	ima	
Jezus	morje,	mreže	in	ribe	v	svoji	oblasti.	Ni	odgovoren	nam,	kdaj,	kje	in	kako	bo	s	to	oblastjo	
razpolagal.	Gotovo	pa	je,	da	bo	nagrajen	vsakdo,	ki	bo	mogel	reči,	da	se	je	vso	noč	trudil.	
Petra	je	ob	dogodku	obšla	groza.	Začutil	je	bližino	svetega.	Čeprav	mu	Jezus	ni	ničesar	očital,	
je	nenadoma	prepoznal	v	sebi	takšnega	grešnika,	da	je	čutil	dolžnost	to	javno	izpovedati.	Pred	
tem	ni	bil	nič	manj	grešen,	a	mu	je	bila	grešnost	prikrita.	Ko	pa	je	ob	čudežnem	ribolovu	žarek	
Božje	luči	posijal	v	njegovo	notranjost,	je	spoznal	vso	bedo	svoje	duše.	Skril	bi	se,	bežal	bi,	a	
kam.	Zato	je	prosil	Jezusa,	naj	gre	On	proč.	Božja	svetost	in	človeška	grešnost	pa	ne	spadata	
skupaj.	 To	 je	 vedel	 tudi	 Jezus.	 Ni	 šel	 proč	 in	 tudi	 Petra	 ni	 odslovil.	 Poskrbel	 pa	 je,	 da	 se	 je	
zgodilo	nekaj	drugega.	V	trenutku,	ko	je	Peter	grešnost	priznal,	je	ni	bilo	več.	Odstranila	jo	je	
ista	 Jezusova	 moč,	 ki	 je	 napolnila	 Petrovo	 mrežo	 z	 ribami.	 Peter	 je	 postal	 usposobljen	
drugačnega	ribištva:	postal	bo	ribič	ljudi.	
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11.02.2019  
PONEDELJEK  
Lurška Mati Božja - dan 
bolnikov

KAPELA 
  
    8.00 PO NAMENU 

12.02.2019 
TOREK  
Evlalija, mučenka

KRIŽ   17.30 

Ob 9h maša in bolniško maziljenje v Domu za 
ostarele v Sežani 

V ČAST MATERI BOŽJI,  
Križ 219a 
Ob 15h pogrebno bogoslužje v Tomaju

13.02.2019 
SREDA  
Jordan Saški, duhovnik

KRIŽ
    
  17.30 V ČAST MATERI BOŽJI s prošnjo 

za ZA MIR IN ZDRAVJE, Križ 245 

14.02.2019 
ČETRTEK  
Valentin, mučenec

KAPELA 
     
  17.30 ✞✞MIKLAVEC, Dane 14 

15.02.2019 
PETEK 
Klavdij, duhovnik

KAPELA
    
  17.30 ✞✞STANKO in MARIJA OREL, 

Tomaj 75a 

16.02.2019 
SOBOTA 
Julijana Koprska

KRIŽ
           
  17.30    ✞Slavica Fabjan, Križ 278, 

8.dan

17.02.2019 
6. NEDELJA MED 
LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

✞CIRIL SLAVEC, Kazlje 32 

ZA ŽUPLJANE

 RAZPORED SV. MAŠ 

Evangelij	nam	je	oznanjen.	Sprejeli	smo	ga.	Če	
stojimo	 trdno	v	njem,	 se	nam	ni	 treba	ničesar	
bati,	ker	smo	na	poti	rešitve.	Postanemo	lahko	
kot	 ribiči	 –	 vztrajni	 in	 trdoživi.	 Pripravljeni	 na	
uspeh	in	neuspeh.	
Jezusovi	 učenci	 –	 ribiči	 so	 bili	 dovzetni	 za	
novosti,	zato	so	vrgli	mrežo	celo	podnevi,	proti	
vsem	 ribiškim	 pravilom.	 Zaupali	 so	 Jezusu	 in	
uspelo	jim	je.	Ulov	je	bil	velik.	
Smo	 tudi	 mi	 kot	 ribiči	 pripravljeni	 slediti	
Jezusu,	 zanj	 trpeti	 in	 delati,	 kar	 bo	 hotel,	 pa	
čeprav	nam	še	zdaleč	ne	bo	jasno,	kaj	bo	to	in	
kako	se	bo	končalo?	

Kjerkoli	 se	 je	pojavil	 Jezus,	 se	 je	okrog	njega	 zbrala	množica,	da	bi	 ga	poslušala.	Ko	 se	 je	na	
začetku	 svojega	 oznanjevalskega	 poslanstva	 pojavil	 ob	 Genezareškem	 jezeru,	 ni	 bilo	 nič	
drugače.	 Ker	 je	 zbrana	 množica	 	 pritiskala	 nanj,	 je	 stopil	 v	 enega	 od	 dveh	 čolnov,	 ki	 so	 ju	
zapustili	ribiči,	in	ga	uporabil	kot	plavajočo	prižnico,	da	je	lažje	govoril	ljudem.		
Ko	jih	je	nehal	učiti,	se	je	obrnil	k	Simonu	(Petru),	ki	je	bil	lastnik	čolna,	v	katerem	je	sedel	Jezus,	
in	 mu	 rekel,	 naj	 odrine	 na	 globoko	 in	 naj	 ribiči	 vržejo	 	 mreže	 za	 lov.	 Zahteva	 je	 bila	 s	
strokovnega	vidika	popolnoma	nelogična.	Simon,	kot	 izkušen	 ribič,	 je	bil	najbrž	prepričan:	če	
so		vso	noč	lovili	brez	uspeha,	bodo	podnevi,	ko	se	ribe	pomaknejo	globlje,	ulovili	še	manj.	Toda	
Simon	je	kljub	vsemu	rekel:	"Na	tvojo	besedo	bom	vrgel	mreže"	(Lk	5,5b).		Sledil	je	fantastičen	
ulov.	
Kaj	je	Simona	prepričalo,	da	se	je	lotil	dela,	ki	je	bilo	videti	neizvedljivo?	Zagotovo	je	bila	to	vera,	
ki	je	ni	proizvedel	sam,	ampak	mu	jo	je	vdihnil	Bog,	medtem	ko	je	Simon	izpiral	mreže	in	z	enim	
ali	obema	ušesoma	poslušal	 Jezusa.	To	najbrž	 še	ni	bila	neka	močna	vera,	 trdna	kakor	 skala,	
ampak	prej	v	slogu:	"Velja	poskusiti,	škoditi	ne	more."	Ta	vera,	ki	so	jo	ribiči	potrdili	s	tem,	da	so	
vrgli	mreže,	je	rodila	bogat	sad.	Ob	tem	je	bilo	Simonu	nemudoma	popolnoma	jasno,	da	nima	
opravka	 s	 komerkoli,	 ampak	 s	 človekom	 prav	 posebne	 vrste,	 a	 ne	 le	 s	 človekom,	 kajti	 ob	
osebnem	srečanju	z	Jezusom	je	izpovedal	svoj	greh:	 	"Pojdi	od	mene,	Gospod,	ker	sem	grešen	
človek!"	 (Lk	5,8b).	 	 Jezus	Kristus	 je	pravi	Bog	 in	pravi	človek.	Srečanje	z	Jezusom	nikogar	ne	
pusti	ravnodušnega:	nekatere	odpre,	druge	zakrkne.	Jezus	je	Simona	pomiril	 in	mu	rekel:	"Ne	
boj	 se!	Odslej	 boš	 lovil	 ljudi."	 Jezus	 je	 imel	 za	 Simona	 in	 njegove	 tovariše	poseben	načrt.	 To	
malo	skupino	nepomembnih	ljudi	je	začel	pripravljati	na	oznanjevanje	Božjega	kraljestva

DUHOVNI KOTIČEK


