
                 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
5. VELIKONOČNA NEDELJA

NEDELJSKI EVANGELIJ Jn 14, 23-29

Tolažnik	pa,	Sveti	Duh,	ki	ga	bo	Oče	poslal	v	mojem	imenu,	vas	bo	učil	
vsega	in	spomnil	vsega,	kar	sem	vam	povedal.	Mir	vam	zapuščam,	svoj	
mir	vam	dajem.	Ne	dajem	vam	ga,	kakor	ga	daje	svet.	Vaše	srce	naj	se	
ne	vznemirja	 in	ne	plaší.	 Slišali	 ste,	 da	 sem	vam	rekel:	 »Odhajam	 in	
pridem	k	vam.«	Če	bi	me	ljubili,	bi	se	razveselili,		
da	grem	k	Očetu,	saj	je	Oče	večji	od	mene.	(Jn	14,26–28)	
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P O	 N A S	
N A J	 S E	
S L I Š I	
OČETOVA	
BESEDA	

J e z u s	 v	
Janezovem	
evangeliju	
p r a v i :	
»Beseda ,	
k i	 j o	
s l iš i te ,	 ni	

moja,	 ampak	od	Očeta,	 ki	me	 je	 poslal«	 (Jn	14,24).	 Če	 želimo	biti	 oznanjevalci,	 če	
želimo,	 da	 imajo	 naše	 besede	 avtoriteto,	moramo	 izgovarjati	 tiste,	 ki	 so	 nam	 bile	
podarjene,	besede	razodetja,	ki	so	prekvasile	najprej	nas	same	in	tako	naša	govorica	
ostaja	 povezana	 s	 konkretno	 življenjsko	 izkušnjo,	 in	 razumljivejša	 človeku,	 ki	 ga	
nagovarjamo.		

Kako	lahko	nagovorimo	človeka	v	družbi,	ki	 je	 izrazito	nezaupljiva	do	kakršne	koli	
predstave	o	razodetju?	V	naši	družbi	za	edino	pristno	velja	beseda,	ki	 jo	govoriš	iz	
sebe,	 iz	 lastne	 izkušnje.	 To	 je	 družba,	 ki	 po	 eni	 strani	 hrepeni	 po	 poučevanju,	 po	
drugi	strani	je	do	vsakega	poučevanja	izjemno	oprezna,	še	posebej,	kadar	prihaja	s	
strani	 Cerkve.	 Naš	 prvi	 izziv	 je	 torej	 takšen:	 Kako	 smo	 lahko	 občestvo,	 ki	 želi	
nagovoriti	druge,	če	že	sama	misel	na	to,	da	bi	kdor	koli	kogar	koli	kar	koli	učil,	velja	
za	vsiljevanje	mnenja?		

Pogosto	 slišimo,	 da	 tiči	 vzrok	 krize	 vernosti	 v	 Evropi	 v	 sekularizaciji.	 Ob	 bolj	
natančni	 analizi	 pa	 se	 zdi	 ta	 členitev	 preveč	 preprosta.	 Še	 vedno	 vladata	 velika	
lakota	 po	 Bogu	 in	 hrepenenje	 po	 razodetju.	 Ljudje	 si	 srčno	 želijo,	 da	 bi	 jim	 bil	
razodet	 smisel	 njihovega	 življenja,	 če	 jim	 ga	 le	 razodene	 kdor	 koli	 drug,	 ne	 pa	
krščanski	 učitelj.	 Knjigarne	 so	 polne	 knjig	 o	 okultizmu,	 čarovništvu,	 astrologiji,	
obiskovalcih	iz	vesolja,	o	vzhodnih	religijah.	Vendar	je	ta	lakota	po	znanju	ločena	od	
procesa	 razmišljanja,	 razpravljanja,	 ugibanja,	 oblikovanja	 čuta	 za	 skrivnostno.	
Končno	moramo	spoznati,	da	ta	razkol	globoko	razdvaja	tudi	samo	Cerkev.		

Eden	 izmed	 temeljnih	 izzivov	 nas	 vseh	 je	 naučiti	 ljudi,	 da	 bi	 uvideli,	 kako	
razmišljanje	 sodi	 k	 našemu	 zaznavanju	 Božjega	 razodetja.	 Dialog	 in	 nestrinjanje,	
razprava	 in	 debata,	 vse	 to	 so	 načini,	 kako	na	 ljubeč	 način	 sprejemamo	 resnico,	 ki	
nam	je	dana	od	Boga.	
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Angel	 me	 je	 v	 duhu	 odnesel	 na	 veliko	 in	 visoko	 goro	 ter	 mi	 pokazal	 sveto	 mesto	
Jeruzalem,	ki	je	prihajalo	z	neba	od	Boga	in	je	imelo	Božje	veličastvo.		
(Raz	21,10).		
V	Razodetju	najdemo	še	eno	 izredno	lepo	prispodobo	raja:	čudovito	mesto,	
polno	svetlobe,	 	nepremagljivo.	»Kako	pa	si	ga	smemo	predstavljati?	Saj	ne	
moremo,	da	si	ne	bi	našli	neke	predstave,	ki	jo	potem		nosimo	v	sebi.	To	nam	
pomaga.«	 Vse	 tisto,	 kar	 nas	 v	 zemeljskem	 življenju	 najbolj	 očara,	
povzdignjeno	 do	 največje	 možne	 lepote	 in	 sijaja,	 lahko	 postane	 naša	
predstava	o	raju.	
Bil	je	maj.	S	prijateljem	sva	se	vozila	z	avtom	po	enem	najlepših	apeninskih	
pobočij	 na	 meji	 med	 	 pokrajinama	 Umbrijo	 in	 Markami.	 Prijatelj	 je	 bil	
nenavadno	tih.	
»Kaj	premišljuješ?«	sem	ga	vprašal.	»Mislim,	da	morajo	biti	nebesa	takšna,«	
mi	 je	 odgovoril.	 Pred	 nama	 se	 je	 odpirala	 prostrana	 zelena	 dolina,	 polna	
sonca,	ki	je	žarela	od	rumenih	cvetov	 	košeničice	in	rdečega	maka.	Umolknil	
sem	in	odprl	okno,	da	bi	zaznala	tudi	vonj	tega	prizora	pred	najinimi	očmi.	
Od	 tistega	dne	 je	 zame	 raj	 dolina,	 polna	 sonca	 in	 zelenja,	 ki	 žari	 in	diši	 po	
košeničici	in	rdečem	maku.	V	sivih	in	težkih	trenutkih	si	prikličem	v	spomin	
to	dolino.	In	mi	pomaga.	

20.05.2019		
PONEDELJEK		
Bernardin	Sienski,	duhovnik

KRIŽ    19.00 
    

✞✞ ŠTOKA in KOBAL, Križ 166, p.n. iz 
Nove Gorice 

21.05.2019	
TOREK		
Krištof	Magallanes,	duhovnik	in	
tovariši	mučenci

KAPELA      8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

22.05.2019	
SREDA		
Joahima	Vedrunska,	redovnica KAPELA

    
     8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

23.05.2019	
ČETRTEK		
Janez	de	Rossi,	duhovnik

BRITOF
  
   19.00 ✞ FRANC NUSDORFER, Tomaj 7

24.05.2019	
PETEK	
MARIJA	POMOČNICA	KRISTJANOV	
-	MARIJA	POMAGAJ

KAPELA 

  
   8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

25.05.2019	
SOBOTA	
Beda	Častisljivi,	duhovnik	in	
cerkveni	učitelj

KAPELA
  
   19.00     ✞✞ JOŽE in TONČKA VALENČIČ,  

Tomaj 92

26.05.2019	
NEDELJA	
6	VELIKONOČNA	

KAZLJE	

TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

✞ MARIJA ŠKAPIN, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
(praznik prvega sv. obhajila)

 RAZPORED SV. MAŠ

Tepih	v	cerkvi	sv.	Petra	v	prezbiteriju	je	dotrajan.	Zato	se	župnija	priporoča	za	
nakup.	Cena	bo	predvidoma	med	900€	do	1000€.	Vaš	dar	lahko	izročite	župniku,	
ali	 pa	 na	 TR	 župnije	 (naveden	 v	 oznanilih	 -	 s	 pripisom	 namena	 “TEPIH”).	 Po	
zbranih	 darovih	 bomo	 tepih	 naročili	 pri	 firmi	 Baloh	 d.do.	 Do	 19.5.	 ste	 darovali	
400€.	Bog	povrni.	Redni	verouk	je	še	ta	teden.	
ORATORJI	2019	“IMAŠ	MOČ”	se	že	pripravlja.	Potekal	bo	od	torka	25.junija	-	
nedelje	 30.	 junija	 in	 ga	 zaključimo	 s	 sv.	mašo	 ob	 10h	 v	 tomajski	 cerkvi	 ob	
praznovanju	 apostolov	 Petra	 in	 Pavla.	 Na	 naši	 spletni	 strani	 imate	 že	
prijavnice.	Potrebno	je	izpolniti	obe.	Na	razpolago	bodo	tudi	v	tiskani	obliki	
in	jih	bodo	otroci	prejeli	v	tem	tednu.		
Spoved	 za	 prvoobhajance	 v	 Tomaju	 v	 petek,	 24.5.	 ob	 17h	 v	 cerkvi	 in	
generalka.	V	nedeljo,	26.	maja	ob	10h	prvo	obhajilo	(5		otrok).		
V	nedeljo,	2.	junija	prvo	obhajilo	v	Kazljah	(4	otroci).	
To	nedeljo,	19.5.	srečanje		v	Vremah	za	ostarele.	Odhod	avtobusa	iz	Dutovelj	ob	14.45.	

 DUHOVNA MISEL


