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OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
5. POSTNA - TIHA NEDELJA 2019 C

ALI TUDI MI
OBSOJAMO?
Farizeji so
vzpostavili
obsežno zbirko
zapovedi, na
temelju katerih so
javni grešniki,
prostitutke in
drugi, njim
podobni, živeli v
nasprotju z
Mojzesovo
postavo in
predpisi. Ob tem
pa so spregledali
druge zapovedi,
kot je recimo ljubezen do bližnjega in odpoved obsojanja drugih, kar je bilo v Mojzesovi postavi še veliko
pomembnejše. Farizeji so počeli podobno, kot zelo pogosto počnemo tudi mi: poudarjamo kot
najpomembnejše tiste stvari, ki jih mi počnemo, jih pa drugi ne delajo. Oblikovali so si torej moralo v
skladu s svojimi koristmi in potrebami. Kdo si lahko domišlja, da je pravičen?! Kdo si lahko domišlja, da je
brez greha?! Ljudje se zaradi greha v medsebojnih odnosih prepuščamo poželenju, drug drugega
zlorabljamo v lastno korist, kakor da bi bili drugi ljudje le predmet. Jezus pa je prišel, da bi nas rešil iz teh
naših medsebojnih odnosov, ki jih ne vodi in ne oblikuje ljubezen. Zdi se mi, da obsojamo farizeje iz
evangelija, ker nimajo nikakršnega usmiljenja za napake bližnjega. Pri tem se pa niti ne zavedamo, da
pogosto ravnamo tudi mi enako kakor oni. Mi ne mečemo več kamnov proti tistim, ki delajo napake, ker
nam to prepovedujejo tudi državni zakoni. O, blato pa mečemo, in opravljamo tudi, pa kritiziramo. Če kdo
v svoji okolici opazi, da je nekomu spodletelo in je padel v greh, da je naredil določeno napako, se takoj
ob to obregnemo in se pohujšujemo, enako kakor farizeji. Pogosto tega ne delamo zato, ker bi sovražili
greh, ki ga je nekdo storil, ampak zato, ker mrzimo grešnika. Ko izpostavljamo in poudarjamo greh
drugega, hočemo s tem povzdigovati samega sebe, svojo pravičnost in skoraj »neomadeževano« življenje.
Evangelij o prešuštnici nam predlaga močno zdravilo za to zelo zelo slabo navado. Skrbno poglejmo nase
in to s pogledom, s kakršnim nas gleda Bog, in začutili bomo potrebo, da se zatečemo k Jezusu in ga
prosimo odpuščanja za sebe, ne pa obsodbe za druge.

Verouk REDNO.
Na postne nedelje ste posebej prisrčno vabljeni k molitvi križevega pota na začetku sv. maše. Na cvetno nedeljo branje
PASIJONA - evangeljsko poročilo o Jezusovem trpljenju leto C.
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.

V četrtek, 12.4. se srečamo s starši PRVOOBHAJANCEV V ŽUPNIŠČU OB 19.30.

Štev.:15/LETO VII.

07. APRIL (mali traven) 2019

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo
v sredo in mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi
ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko
tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je
vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« (Jn 8,3–7)

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

DUHOVNE MISLI in sporočila
Pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu,
kar je pred menoj, ter tečem proti cilju ... Flp 3,13-14
Koliko ljudi, tudi mladih, živi z obrazom, obrnjenim nazaj!
To je najboljši način, da zapademo v nostalgijo, ki pristriže peruti, v depresijo, v nesmisel.
Koliko ljudi, zlasti mladih, živi z obrazom, obrnjenim v prihodnost. Toda ne tečejo proti cilju!
To je najboljši način, da zamenjujemo sanje z resničnostjo, da zapademo v ujetništvo različnih
vrst bega od resničnosti, da ne maramo sedanjosti in potonemo v nezadovoljnost in
naveličanost. Da bi nam bilo življenje lepo, da bi živeli ustvarjalno, dejavno in delavno, je treba
pozabiti preteklost – tudi bližnjo preteklost, tudi včerajšnji dan – se iztegovati proti
prihodnosti in teči v sedanjosti; kajti svoj cilj lahko dosežemo samo s sedanjostjo, z danes, s
katerim se spoprijemamo s prizadevnostjo, dinamičnostjo, in treba je tudi teči.
Za tako življenje pa je treba imeti kakšen cilj, kakšno temeljno izbiro, ki bo dajala vsem drugim
izbiram enotnost in trdnost in je nikoli ne bo mogla izpodriniti ali potisniti v drugi plan
nobena druga izbira.
Tak cilj je lahko samo Jezus Kristus
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Ob 18.30 prilika za spoved
✞ ✞ M I R O S L AV

MACAROL, Križ 188

in MARIJA

✞✞ KRISTINA in FRANC BENČIČ,

Križ 129
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19.00 ZA ZDRAVJE V DRUŽINI, Tomaj
46a

14.04.2019
6. POSTNA NEDELJA

KAZLJE

5. POSTNEGA TEDNA

Tepih v cerkvi sv. Petra je dotrajan. Zato se župnija priporoča za vaš dar za nakup tepiha v
presbiteriju (pod glavnim oltarjem). Cena bo predvidoma 900€. Vaš dar lahko izročite
župniku, ki vam da potrdilo ali pa na TR župnije (naveden v oznanilih - s pripisom namena
TEPIH). Po zbranih darovih bomo tepih naročili.
VABILO KARITAS: poglejte v oznanila 3. POSTNE NEDELJE
SPOVEDNI DAN V DEKANIJI:
V okviru radijskega misijona (od 7.-13.4) 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. (14.4. od 18h-19h; 15.4. od
10h-12h; 16.4. od 10h-12h; 17.4. od 10h-12h in od 15h-17h). 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.
CVETNA NEDELJA: pred mašo blagoslov oljk in procesija okrog cerkve. Pri maši branje
PASIJONA - evangeljsko poročilo o Jezuosvem odrešilnem trpljenju. V velikem tednu, ki sledi,
nimamo verouka. Otroci se obvezno udeležujete obredov na veliki četrtek, petek in soboto.
Več v naslednji številki.

ŠULIGOJ, Križ 77

KAPELA

SV.GORA

5. POSTNEGA TEDNA

________________________________________________________________

in LOJZKA
FILIPČIČ, Tomaj 61a

ali CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA TRPLJENJA

TOMAJ

8.30

✞✞ VERA

UKMAR in ZORKA
SERAŽIN, p.n. Kazlje

10.00 ZA ŽUPLJANE

Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti
spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi
njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi
bil Kristus moj dobiček. (prim. Flp 3,8)
Če sem izkusil Kristusovo ljubezen, ki mi najočitneje
prihaja naproti na njegovem križu, so vse drugo smeti.
Potem ne šteje več nič, ali sem zdrav ali bolan, ali me
imajo ljudje radi ali ne, ali sem uspešen ali ne, ali
doživljam priznanje ljudi ali ne, ali mi moje življenje
na zunaj uspeva ali ne. Besedo za smeti prevzema
Pavel po tedanjem pogovornem jeziku. Le- ta je
spoznal pregovor, da so za tistega, ki ljubi, vse drugo smeti, blago, nič. Za tistega, ki ljubi
Kristusa, vse drugo postane nepomembno.

