NEDELJSKI EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
5 POSTNA NEDELJA - papeška nedelja

Jn 12,20–33
ZRNO kot seme
Vrata kašče so cvileče zaškripala. Slišalo se je nekaj krepkih korakov. Potem je
močna roka previdno dvignila pokrov velike skrinje ob steni. Bil je gospodar. Z
božajočim pogledom je premeril zlato pšenično zrnje in ga nagovoril: Napolnil bom
vrečo in te odpeljal v mlin. Postalo boš lepa bela moka. Iz nje bo gospodinja pekla
kruh. Položila ga bo na lično pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in rastli, žena in jaz
bova dobivala moč za delo in premagovanje skrbi. Kos bo tudi za reveže na
pragu ... Pšenica se je razveselila, saj je vedela, da je zato zrastla, bila požeta,
omlačena in spravljena v kaščo. Šumeče je šepetala, ko jo je gospodar sipal v
vrečo.
Ko je prišel naslednjič, je žito nagovoril: Včeraj smo zorali veliko njivo. Danes jo
bomo zasejali – s tabo, draga pšenica. V zemlji boš vzklila in čakala pomladi.
Potem boš ozelenela, se okrepila, se pognala k višku proti soncu in rodila sad:
trideseteren, šestdeseteren, morda celo stoteren … Bog te blagoslovi na poti, ki jo
dane začenjaš. Eno od zrn pa je modrovalo: Nočem postati kruh, nočem v hladno
zemljo, sploh nočem, da drugi z mano razpolagajo. Ostati hočem samo in
samostojno. Živeti hočem zase in ne za druge. – Stisnilo se je v špranjo in se
samovšečno naslajalo ob misli, koliko pametnejše je od drugih in kako modro je
ukrenilo, ko se je skrilo. A veselje je bilo kratko. Od nekod je neslišno prilezel črv.
Zasadil je svoje požrešne zobe v zrno prav na tistem mestu, kjer bi pognalo
korenine in se s steblom dvignilo navzgor. Črv se je vidno debelil, zrnu pa je
življenje usihalo. Komaj se je še zavedalo, ko je spet prišel gospodar. Z omelom v
roki je skrbno počistil vse razpoke v skrinji. Zrno je padlo v smetišnico, bilo
odnešeno ven ter obenem z drugimi smetmi vrženo na gnojišče.
Žal nam je zrna, ki ni razumelo, da je edini smisel njegovega bivanja darovanje za
druge; ki ni spoznalo, da je v tem darovanju njegova sreča in polnost.
Ti zgodba pove kaj, kar bi bilo vredno upoštevati v našem življenju?

Štev.:12/letnik VI.

18. MAREC 2018
Resnično, resnično, povem vam:
»Če pšenično zrno ne pade v
zemljo in ne umre, ostane sámo;
če pa umre, obrodi obilo
sadu. Kdor ima rad svoje življenje,
ga bo izgubil; kdor pa sovraži
svoje življenje na tem svetu, ga bo
ohranil za večno življenje. Če kdo
hoče meni služiti, naj hodi za
menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi
moj služabnik. Če kdo meni služi,
ga bo počastil Oče.« (Jn 12,24–26)

OBVESTILA IN SPODBUDE
Na današnjo nedeljo se spominjamo izvolitve papeža Frančiška. Molimo
zanj. Večerne maše v tem tednu so ob 18.00. Otroci imate v tem tednu
spoved, v Kazljah v ponedeljek ob 17h. Postna spoved v Kazljah v nedeljo,
25.3. ob 8h. Spoveduje g. dekan Sandi. 4. in zadnje srečanje za
predzakonce v petek, 23.3. ob 19h. Na praznik Marijinega Oznanjenja (lit.
obhajanje praznika je zaradi cventne nedelje prenešeno na soboto) ob 17.30 2. postni
večer z g. Prelcem. Predstavil nam bo g. msgr. Kjudra kot njegov
sodobnik, prijatelj in sodelavec. Začeli bomo s sv. mašo v ž. kapeli.
Na cvetno nedeljo (prehod na poletni čas!) v Kazljah in Tomaju pred mašo
blagoslov oljčnih vejic in procesija okrog cerkve. To nedeljo beremo
Jezusov pasijon in ob njem razmišljamo o njegovem zveličavnem
trpljenju, pa tudi trpljenju mnogih ljudi in tudi o naših življenskih
preizkušnjah. Jezus vse to sprejema v svoje naročje.
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83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Izkaži mi milost, o
Bog, po svoji
dobroti,
po obilnosti svojega
usmiljenja izbriši
moje pregrehe!
Popolnoma me operi
moje krivde, mojega
greha me očisti! (Palm
51,3)

Kralj David reče:
»Grešil sem«. Ne išče
opravičil v miselnosti
tistega časa, ki je
dovoljevala kralju, da
je delal, kar je hotel.
David reče: »Grešil
sem.« Nad tem bi se
morali zamisliti.
Danes so vedno krivi
drugi. Težko otroštvo.
Propadlo okolje.
Prejeta vzgoja.
Duhovnik, ki je vcepljal
občutke krivde. Slabi prijatelji, ki so človeka zapeljali na kriva
pota. Papež, ki ne prilagodi morale javnomnenjskim raziskavam.
Televizija, ki je eno samo nasilje in seks. Sindikalisti, ki trdijo:
»Vedno je kriv slab gospodar.« Feministke, ki so ženskam
odvzele skromnost in sramežljivost. Politiki, ki se ne borijo proti
brezposelnosti. Sociologi, psihologi in psihoanalitiki, ki učijo:
»Greh ne obstaja.«
Kriva je družba. Predvsem družba.
Kdor ne zna reči »Grešil sem«, se ne more spreobrniti, ne more
prositi odpuščanja, ne more biti odrešen.

19.03.2018
PONEDELJEK

KAPELA

18.00 ✞ Jože Petelin, Tomaj 18

20.03.2018
TOREK

KRIŽ

18.00

✞✞ Renčelj, Šepulje 5

21.03.2018
SREDA

KAPELA

18.00

✞✞ Grmek, Dobravlje 4

22.032.2018
ČETRTEK

KAPELA

18.00 ✞ Ana Nusdorfer, Tomaj 7

23.03.2018
PETEK

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

24.03.2018
SOBOTA

KAPELA

17.30 Po namenu od drugod

Sv. Jožef, mož Device
Marije

MARIJINO OZNANJENJE

25.03.2018
NEDELJA CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA
TRPLJENJA

KAZLJE

8.15

TOMAJ

10.00

Radi bi bili pšenično zrno, zaorano v
zemljo, če bi mogli roditi stoteren sad,
ne da bi morali za to umreti. Tako pa
nas tvoje besede plašijo,ker smo
navezani na ta svet in na njegove
mamljivosti. Ti pa ne nehaš oznanjati,
da je le v smrti življenje. Bodi
zahvaljen za brezmejno potrpežljivost.
V našem postu je delček umiranja, ko
se grbimo vase in te prosim
odpuščanja.

✞ Slavko Milič, Kazlje 44
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

