NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,
PLISKOVICA IN AVBER
5. POSTNA NEDELJA - TIHA

Jn 11,1–45

OBUJATI ŽIVLJENJE
Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o katerem so njegovi poslušalci
ugotavljali: velik prerok je vstal med nami. Drugi so spet rekli, da je po njem
in v njem Bog obiskal svoje ljudstvo. In ta prerok, o katerem njegovi rojaki
omalovažujoče pravijo, saj je to vendar tesarjev sin, dobro poznamo vso
njegovo žlahto, ta prerok zagotavlja Lazarjevi sestri: tvoj brat bo vstal. In še
več: lahko bi rekli, da v tej okoliščini, ob mrtvem prijatelju, ob grobu, ob
žalujočih sestrah predstavi sebe v vsej božanskosti: jaz sem vstajenje in
življenje. Nikoli nihče ni mogel izreči takih besed, vsa človeška zagotavljanja
so se vedno razblinila, če ne prej, ob izteku človekovih let, on pa zagotavlja
življenje, zagotavlja to, kar je človekova največja dragocenost, življenje, ki ne
mine. V priliki, ko o sebi spregovori kot o dobrem pastirju, zatrjuje: jaz sem
prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, življenje torej, ki ne pozna več
konca. To je njegovo poslanstvo: obujati življenje, posredovati življenje,
ohranjati življenje. Tudi naše! Kaj nam ob vsem tem preostane drugega kot
globoka hvaležnost Gospodu, da je med nami, da nas poživlja z vero in
trdnim zaupanjem vanj, da nam zagotavlja neminljivo srečo pri Očetu, da je
za slehernega od nas življenje in vstajenje. In kaj nam preostane drugega,
kot da smo Gospodu hvaležni, da nam vedno znova pošilja može in žene, po
katerih nam izkazuje svoje usmiljenje in dobrotljivost. In kaj nam preostane
drugega, kot da nas prežema trdna vera in neomajno zaupanje v Gospoda,
in ne nazadnje, da bi tudi po nas mnogi ljudje začutili, da nas Gospod nikoli
ne zgubi izpred oči, da smo mu otroci, ki jih ima rad.
OBVESTILA

Prvoobhajanci imajo v tem tednu prvo spoved v četrtek ob 15h, vsi ostali
otroci namesto veroučnih ur. V Pliskovici prvoobhajanci 4. In 6. razred v
petek ob 15h. V velikem tednu ste vsi veroučenci vabljeni, da se udeležite
obredov velikega tedna (namesto veroučnih ur): veliki četrtek, veliki petek,
velika sobota, velika noč in velikonočni ponedeljek na romarski sv. maši v
Utovlje. Velikonočne in prvomajske počitnice so združene, tako, da bodo
veroučna srečanja ponovno 8.maja Pa še vabilo za naprej: na velikonočni
ponedeljek, 17. aprila ob 18h, nas bodo v župnijski cerkvi v Tomaju na
dobrodelnem koncertu v spomin Toneta Kralja, razveselile pevke Gallina.
SVETOPISEMSKE URICE: v soboto, 8.aprila ob 9.30. Vabljeni otroci od 3.5.leta starosti. Udeležbo sporočite z SMS-sporočilom ge. Tanji Gorup na
telefon: 040 300 795.

Štev.: 15/letnik V.

02. APRIL 2017

Odvalili so torej kamen.
Jezus pa je povzdignil
oči kvišku in rekel:
»Oče, zahvalim te,
da si me uslišal.
Jaz sem vedel,
da me vselej uslišiš,
toda zaradi okoli
stoječega
ljudstva sem rekel,
da bi verovali,
da si me ti poslal.«
In ko je to izrekel,
je z močnim glasom
zaklical: »Lazar, pridi
ven!«
In umrli je prišel ven,
na nogah in rokah
povezan s povoji,
in njegov obraz je bil
ovit s prtom.
Jezus jim reče:
»Razvežite ga in pustite,
naj hodi.« (Jn 11,41–44)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Jezus pomaga ob pravem času
Jezus je tedaj prišel in ga dobil, ko je bil že štiri dni v grobu (Jn 11,17).
Mi bi že zdavnaj obupali, če bi se znašli v takšni situaciji. Jezus nam razodeva, da
njemu ni nič nemogoče; pri njem je prav vse mogoče. On pride vedno ob pravem
času, želi nam pomagati, ker nas ima rad. Verujmo! Odstranimo dvom; dvom je
namreč naša glavna ovira do razodetja Božje slave. Jezus nato v evangelijskem
odlomku pravi Marti (in s tem sporoča tudi nam): »Ti mar nisem rekel, da boš
videla Božje veličastvo, če boš verovala?« (prim. Jn 11,40). Vera odpira vrata za
delovanje Boga, verujmo Jezusu. Jezus ni rekel moja vera, ampak tvoja vera, Jezus
tako ima vso vero. Verujmo Bogu, saj nas kliče iz teme v svetlobo. Jaz sem vedel,
da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi
verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!« (Jn 11, 42–43). Jezus včasih čaka, da bi naša vera rastla, zato
ne dvomimo, ampak verujmo, če se takoj nič ne zgodi. Bog nas ljubi, Jezus nas ima
rad in nam želi pomagati, da se poveliča njegovo ime.

03.04.2017
PONEDELJEK

UTOVLJE

1900 VV Fabjan in Zega, Utovlje 21

04.04.2017
TOREK

KAPELA

1900 V Bernard in Jože Likar, Tomaj 14a

05.04.2017
SREDA

KRIŽ

1900 VV Miroslav, Marija Macarol,
Križ188

06.04.2017
ČETRTEK

KAPELA

800

07.04.2017
PETEK

KAPELA

1900

V Ivana Bajt, Tomaj 120

08.04.2017
SOBOTA

AVBER

1900

V Marija, Albin Škrk, Gradnje 9
(blagoslov oljčnih vejic)

09.04.2017
CVETNA
NEDELJA
GOSPODOVEGA
TRPLJENJA

PLISKOVICA
TOMAJ

Verujemo, Gospod,
da si ti Bog živih.
Verujemo,
da lahko mrtve
popelješ v novo
življenje.
Gospod, prosim te,
daj nam svojega
Duha, da ne bomo
otopeli za tvojo
brezmejno ljubezen.
Amen.

830
1000

Po namenu od drugod

VV Širca, Pliskovica 56
(blagoslov oljčnih vejic)
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
(blagoslov oljčnih vejic)

