
                 

NEDELJSKI EVANGELIJ

P

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 

5 VELIKONOČNA NEDELJA 

BESEDA O BESEDI, Jn 14, 1-12

»Vaše	 srce	 naj	 se	 ne	
vznemirja.	 Verujete	 v	
B o g a ,	 t u d i	 v a m e	
verujte!	 V	 hiši	 mojega	
Očeta	je	veliko	bivališč.	
Če	bi	ne	bilo	tako,	ali	bi	
vam	rekel:	Odhajam,	da	
vam	pripravim	prostor?	
Ko	 odidem	 in	 vam	
pripravim	prostor,	bom	
spet	prišel	in	vas	vzel	k	
sebi,	 da	 boste	 tudi	 vi	
tam,	 kjer	 sem	 jaz.	 In	
po t ,	 k amor	 g rem,	
poznate…	 Kdor	 veruje	
vame,	bo	dela,	ki	jih	jaz	
opravljam,	 tudi	 sam	
opravljal,	 in	 še	 večja	
kot	ta	bo	opravljal,	ker	
grem	 jaz	 k	 Očetu.«	 (Jn	
14,1.sl.)
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ALI	VERUJEMO	IN	UPAMO?	
Štirje	tedni	so	že	mimo	od	velike	noči,	osrednji	prazniki	velike	noči	tudi,	življenje	se	
utirja	 v	 svoje	 ustaljene	 tirnice,	 čemur	 botrujejo	 tudi	 omejitve	 na	 katere	 smo	 se	
navajali	od	začetke	epidemije.	Mogoče	se	nam	 je	v	 tem	času	utrinjala	misel	 tudi	o	
smislu	 življenja,	o	daru	vere,	 ki	 nama	ga	prinaša	Vstali	Kristus	 in	 vsaka	 izkušnja	 in	
preizkušnja	dobiva	boljši	smisel.	Krščanska	poklicanost	je	biti	živo	kamenje,	izbrano	
in	 dragoceno	 pred	 Bogom.	 In	 ne	 kakršnokoli	 kamenje,	 marveč	 dragoceno	 v	
Gospodovih	 očeh.	 Kakor	 tisti	 italijanski	 duhovnik	 na	 svoji	 župniji,	 ki	 je	 zbIrala	
sredstva	 za	 respirator	 in	 ko	 je	 ta	 duhovnik	 obolel,	 ga	 ni	 pridržal	 zase,	 ampak	 ga	
ponudil	drugim,	sam	pa	je	za	posledicami	bolenzi	virusa	umrl.	Pa	ga	Gospod	zaradi	
vere	ni	 rešil	 smrti,	marveč	poklical	v	svojo	slavo.	Pri	nas	pa	bi	nekateri	kristjanom	
kar	 odvzeli	 možnost	 zdravljenja,	 češ,	 jih	 bo	 že	 vera	 rešila,	 respiraror	 bo	 reševal	
ateiste.		
Da,	vera	nas	rešuje,	ker	če	izgubiš	vero	z	njo	izgubiš	tudi	upanje.	Zato	nam	ta	nedelja	
predstavlja	 neko	 posebno	 sporočilo	 iz	 Jezusovega	 dolgega	 duhovniškega	 govora	
(prim	 Jn	 14).	 Pa	 ne	 gre	 za	 poveličevanje	 trpljenja,	 ker	 križ	 predstavlja	 Jezusovo	
svobodno	 odločitev,	 vrh	 potovanja,	 izpolnitev	 Jezusovega	 trpljenja,	 ki	 je	 prvi	 in	
zadnji	motiv	učlovečenja.		
Apostolska	 skupnost	 zaradi	 napovedi	 trpljenja	 izgubi	 orientacijo.	 Učenci	 so	
prestrašeni.	Kaj	mi	ne	bi	bili,	oziroma	tudi	sedaj	smo,	ker	je	naša	vera	vedno	šibka,	
na	majavih	 tleh,	a	 strah	se	premaga	samo	z	vero,	ki	 temelji	na	 Jezusovih	besedah:	
»Jaz	sem	pot,	resnica	sem,	življenje	sem«	(prim	Jn	14,6).	In	kot	zanimivost:	evangelist	
Janez	nikoli	ne	govori	o	smrti,	križu	in	trpljenju,	ko	se	sklicuje	ne	Jezusovo	osebo.	Ta	
prvi	teolog	Cerkve	govori	o	poveličanju	 in	povzdignjenju.	Zato:	ne	vznemirjajte	se,	
kajti	pri	Očetu		je	veliko	bivališč,	kjer	nam	pripravlja	prostor	Jezus	sam	(prim.	Jn	14,2).	
Seveda	Jezusu	je	križ	služil,	da	postane	Kristus,	božji	Maziljenec	in	zato	tudi	naši	križi	
delujejo	 kot	 prehod	 (prim.	Mt	 16,24),	 da	 sodelujemo	 pri	 odrešenju	 stvarstva,	 kar	 je	
Kristus	zaslužil	enkrat	za	vselej	za	ceno	svoje	Rešnje	krvi.	To	so	tista	ozka	vrata,	ki	jih	
Jezus	označuje	kot	edini	vstop	v	večno	življenje.	On	je	pastir,	ki	vodi	svoje	skozi	ta	
vrata	na	pašo	 in	skozi	katera	ovce	vstopajo	 in	 izstopajo.	 In	če	se	nam	zdi,	da	v	teh	
časih	preizkušnje	mislimo,	da	Jezus	spi	kot	v	priliki	ob	viharju	(Mt	7,23-27),	Gospod	
ostaja	 z	 nami.	 Pa	 čeprav	 nimam	 časa,	 da	 bi	 ga	 posvetil	 drugim	 in	 ne	 prenašam	
nikogar,	 ki	 ne	 misli	 tako	 ko	 jaz,	 ker	 grem	 v	 nedeljo	 k	 maši,	 če	 nimam	 takrat	 kaj	
drugega	 početi.	 In	 ne	 sodelujem	 v	 življenju	 župnijske	 skupnosti	 in	 sem	 pri	 tem	
navezan	samo	na	denar	in	dober	vtis	zato,	da	ljudje	o	meni	lepo	govorijo	in	pišejo,	
pa	 čeprav	 samo	za	 trenutek	 slave.	Prava	 sreča,	Gospod,	da	 je	 v	hiši	 tvojega	Očeta	
»veliko	 bivališč«	 (Jn	 14,2)	 in	morda	 se	 bo	 našlo	 tudi	 eno	 zame,	 ki	 nimam	ničesar,	
razen	velike	želje,	da	bi	bil	takšen,	kakršnega	me	K	želiš.	Zato	verujem	in	upam.
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ŠMARNIČNI	ANGEL	

Šmarnični	angel	je	v	cerkvi	nekje,	v	nebeški	gloriji	upodobljen.	
Tam	ponižno	in	skrito	čaka	na	svoje	romanje	čudovito.	
Ko	se	bliža	Marijin	maj,	se	šmarnični	angel	prebuja	
in	okrog	ozira	…	
S	šopkom	šmarnic	neutrudno	hiti	išče	načine	in	poti,	kako	ljudem	prinesti	
vesele	vesti	–	o	poteh	do	sprave	in	do	Marije.	
Silno	ga	veseli,	ko	vidi,	da	se	med	nami	povsod	Marija	časti;	sveta	molitev,	pesem	po	domovih,	
bazilikah,	cerkvah	in	kapelah	pa	zveneče	doni.	To	angelu	jasno	govori,	
da	posvetitev	slovenskega	naroda	Mariji	drži	in	da	bosta	enkrat	po	njeni	priprošnji	dosežena	
sprava	in	mir.	
Zato	dobro	poglejte,	otroci	 in	farani	vsi,	kateri	angel	v	vaši	cerkvi	ob	Mariji	 šmarnice	v	roki	
drži.	(prim.Čisto	vsakdanji	angeli,J.Šamperl)

NAVODILA	ZA	OBREDE:	
1. pred	vstopom	v	cerkev	OBVEZNO	RAZKUŽEVANJE	ROK	(kdor	ima	težave	z	razkuževanjem,	

nosi	rokavice-a	ne	more	biti	obhajan	na	rokavico	in	ne	na	jezik)	
2. OBVEZNA	NOŠNJA	OBRAZNE	MASKE	(razen	otroci	do	12	let	starosti)	-	lahko	tudi	šal	
3. V	KLOPEH	STA	LAHKO	SAMO	DVE	OSEBI	-	razdalja	najmanj	1,5	m,	družine	skupaj	v	klopi	
4. PRI	MAŠI	JE	SAMO	LJUDSKO	PETJE	
5. POZDRAV	MIRU:	rok	si	ne	podajamo	
6. OBHAJILO	PREJMETE	NA	ROKO	-	delno	snamete	masko	in	si	jo	v	klopi	ponovno	namestite	
7. ZADRŽEVANJE		PRED	CERKVIJO	PO	NAVODILIH:	razdalja	med	osebami	1/5	metra	
8. POGREBI:	 upoštevamo	 medsebojno	 razdaljo,	 pri	 maši	 in	 v	 poslovilni	 vežici	 -	 maske,	

razkuževanje	rok,	razen	če	je	slovo	kar	na	pokopališču	
9. POROKE:	veljajo	ista	pravila,	a	največ	15	oseb	
10.KRST:	samo	po	maši	z	istimi	pravili	kot	za	mašo	a	z	udeležbo	v	družinskem	krogu	
11. ŽUPNIJSKA	PISARNA:	RAZKUŽEVANJE	ROK	IN	MASKA,	vstopa	samo	po	eden	
12.ZAŽELJENO	JE,	DA	SE	TISTI,	KI	IMATE	KAKŠNE	VEČJE	ZDRAVSTVENE	TEŽAVE,	OBREDOV	NE	

UDELEŽUJETE	(močan	kašelj,	kihanje,	alergije	itd.	-	taki	lahko	še	naprej	spremljate	Tv	maše.	
Kdor	 se	 ne	more	 udeležiti	 nedeljskega	 bogoslužja	 velja	 tudi	 delavniška	maša	 -	 tako	 naši	
škoke,	pri	nas	posebej	sobotna	sv.maša	v	Avberju	ali	v	Križu	-	glejte	oznanila)	

13.VSA	SREČANJA	v	župnišču,	ŽPS,	PREDAVANJA,	PEVSKE	VAJE…ODPADEJO	
14.VEROUK	BO	POTEKAL	TAKO	KOT	SEDAJ:	S	KATEHEZAMI	NA	SPLETU	
15.POPRAVLJAM	INFORMACIJO	GLEDE	BIRME	(točnih	obvestil	žal	še	ni):	DELAJMO	TAKO	KOT	

DA	BIRMA	BO	
To	 je	 samo	nekaj	osnovnih	pravil,	ki	 jih	moramo	strogo	upoštevati	 (natančneje	na	župnijski	
spletni	 strani),	 da	ne	bi	povzročali	 širjenja	 virusa,	 ki	 na	 žalost	ostaja	med	nami.	Kristjani	 se	
zavedamo	 tudi	 tega,	 da	 je	 poleg	 vseh	 teh	 priporočil	 potrebno	 pa	 še	 nekaj:	 MOLITEV	 IN	
ZAUPANJE	V	BOŽJE	VARSTVO.		

PRIPOROČAM	SE	ZA	NAROČILA	SV.MAŠ.	

11.05.2010	
PONEDELJEK		
Ignacij	Lakonski,	red.brat

KRIŽ 								19.00 +RUDOLF FABJAN, Križ 278 

12.05.2020	
TOREK		
Leopold	Mandič,	duh.,	Pankracij,	
mučenec

KRIŽ

							
						19.00	
					

+IZTOK STARC, Križ 176

13.05.2020	
SREDA	
Fatimska	Mati	Božja,	Servacij,	šk.	
in	mučenec

KAPELA

						

													
						

14.05.2020	
ČETRTEK		
Bonifacij,	mučenec

KRIŽ
		
						19.00	
						

V ZAHVALO ZA ZDRAVJE, Šepulje 34a

15.05.2020	
PETEK	
Zofija,	mučenka	-	SVETOVNI	DAN	
DRUŽIN

KAPELA 							19.00 ZA DRUŽINO LISJAK, Raša 1

16.05.2020	
SOBOTA	
Janez	Nepomuk,	duh.mučenec

AVBER
		
							19.00 +NELI	 OREL,	 Ponikve	 1,	 po	 namenu	

sorodnikov
17.05.2020	

6.	VELIKONOČNA	
NEDELJA	-	nedelja	
turizma	

KAZLJE	

TOMAJ

				
						

									8.30				
						

							10.00

+FILIP	TRBIŽAN,	Kazlje	21	

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

Bodimo	hvaležni	za	
vsak	dih,		
ki	nam	ga	podarja	
dobri	Bog.	
Zahvalimo	se	za	pot	
našega	življenja,	
saj	je	zemlja	polna	
Gospodove	
dobrote.		
Hvala	ti,	dobri	Bog,	
tudi	za	vse	težke	
resnice	življenja,		
ki	nam	še	bolj	
pokažejo	pravo	pot.		
Saj	si	le	ti	prava	pot,		
resnica	in	življenje.	
Amen.

DUHOVNA ISKRICA in navodila za obhajanje bogoslužji v cerkvah


