
 
NEDELJSKI EVANGELIJ OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,   

PLISKOVICA IN AVBER 
6. VELIKONOČNA NEDELJA 

 
   Štev.: 22/letnik V.                                                                              21 MAJ 2017 

Jn 14,15–21 
SVETI DUH TOLAŽNIK 

 
V Janezovem evangeliju Jezus kar petkrat obljubi svojim učencem za 
pomočnika Svetega Duha. Pomočnik je tisti, ki tolaži in opogumlja. Jezus zato 
obljubi učencem Tolažnika, ki bo vedno ostal pri njih. Tega Pomočnika 
imenuje tudi »Duha resnice«. Njegova naloga je namreč v tem, da jih bo vse 
učil in spomnil na vse, kar jim je povedal Jezus. Skupnostim, ki jim je Janez 
posvetil svoj evangelij, je podoba Pomočnika zelo veliko pomenila. Pomagala 
jim je, da so vzdržali v sovražnem okolju rimske verske politike. Toda kakšno 
vlogo lahko ima danes za nas? 
Meni zelo veliko pomeni, da vem, da s svojo vero nisem sam. Ne stojim sam 
proti svetu, ki se zapira pred vero. Čeprav se včasih kot menih zazdim 
samemu sebi le relikt iz prejšnjih časov, sem vendar globoko prepričan, da je 
duhovna pot prava pot v življenje. Na moji poti mi pomaga Sveti Duh: podarja 
mi gotovost, da je moja pot pravilna. In v svetu je mnogo ljudi, ki se s svojo 
vero pogosto počutijo izgubljeni: na delovnih mestih se samo norčujejo iz 
Cerkve, krščanske prireditve smešijo ... Tako se pogosto počutijo s svojo vero 
zelo osamljeni. Podoba Tolažnika mi pomaga, da ob vsem, kar se danes 
postavlja pod vprašanje, zaupam temu, kar mi govori srce. V mojem srcu 
govori Sveti Duh in mi pomaga, zame se zavzema, mi varuje hrbet. Lahko in 
smem misliti drugače kot ljudje okoli mene. Smem drugače govoriti in drugače 
živeti. S Svetim Duhom ob sebi se počutim samostojen in svoboden. 
Sveti Duh nas hoče pripeljati do vse resnice. Dviguje kopreno, ki leži nad 
vsem. Pod slednjo lahko nato spoznamo vso resnico. Spregledamo, vidimo 
na dno, naenkrat je vse jasno. Šele po Svetem Duhu lahko Jezusove besede 
razumem tako, da zadevajo mojo konkretno situacijo, da postanejo zame 
besede življenja, besede, ki me vodijo v življenje. 

 
 

Ako me ljubite,  
ohraníte moje 

zapovedi.  
In jaz bom prosil Očeta  

in vam bo dal  
drugega Tolažnika,  
da ostane pri vas 

vekomaj,  
Duha resnice,  

ki ga svet ne more 
prejeti,  

ker ga ne vidi  
in tudi ne pozna;  
vi pa ga poznate,  

zakaj prebiva pri vas  
in bo v vas.  

 
(Jn 14,15–17) 

 
OBVESTILA 
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Še ta teden imamo verouk redno. Prijavnico za letošnji oratorij (od torka 
27.junija do nedelje 2. julija) bodo otroci dobili pri verouku. Birmanska 
skupina bo imela pri oratoriju posebne kateheze, zanje bo oratorij že 
neposredna duhovna priprava na birmo v letu 2018. 
24. junija prihaja v naše župnije kip fatimske Matere Božje. Prijavljali se boste 
v pripravljeni seznam, da boste lahko kip sprejeli  v vaše domov.   



  

22.05.04.2017 
PONEDELJEK 
Prošnji dan 

 
 
KRIŽ 
 

          
 1900 

 
VV Šonc in Pirjevec, Križ 227 

23.05.2017 
TOREK 
Prošnji dan 

 
BRITOF 

 

 1900 
 
V dober namen, Tomaj 18 

24.05.2017 
SREDA 
Marija, Pomočnica 
kristjanov 

 
BRITOF 

          
 1900 

 
V čast Materi Božji, Tomaj 120 

25.05.2017 
ČETRTEK 
GOSPODOV VNEBOHOD 

 
KRIŽ 

 
 1900 

 
VV Kokošar, Križ 118 

26.05.2017 
PETEK 
Filip Neri, duh. 

 
 
KRIŽ 

   
 1900 

 
VV Branko Banovac, Križ 76 

27.05.2017 
SOBOTA 
Alojzij Grozde, muč. 

 
KRIŽ 

 
 1900 

 
VV Fabac, Križ 109 
 

28.05.2017 
7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
  830   
1000 
 

 
VVNovič, Lavrenčič, Kosovelje 14a 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  
 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 

Ob nedelji turizma … 
 
Razlogov, zakaj ljudje danes zapustijo domove in se odpravijo na potovanja, je več 
in se razlikujejo pri različnih ljudeh. Nekaterim potovanje predstavlja svojevrsten 
izziv, s katerim prekinejo vsakodnevno rutino in se preizkusijo, iz kakšnega testa so. 
Novi kraji, novi ljudje, nove izkušnje predstavljajo ovire, ki jih je potrebno spoznati, 
osvojiti, premagati in si s tem graditi svojo samozavest. Drugi na pot odidejo zaradi 
učenja, ki ga pridobiš v nepoznanih situacijah, ki ti jih pot prinese »na pot«. Učenje iz 
izkušnje je veliko bolj vzgojno kot učenje v učilnicah ali iz knjig. Vsak kraj ima nekaj 
edinstvenega, kar lahko nauči popotnike. Sicer pa se ljudje na potovanjih lahko 
naučijo tudi nov jezik, spoznajo novo kuhinjo, kulturo, način delovanja … In ker gre 
za učenje iz prve roke, znanje ostaja dalj časa. Tretji razlog je lahko širjenje svojih 
obzorij. Na potovanju lahko odkriješ, da ni nujno samo enega načina delovanja, da 
drugje ljudje drugače razmišljajo, kot razmišljaš sam. Težko si je predstavljati, 
kakšno je življenje drugje, dokler ga ne vidiš na lastne oči. S tem se popotnikom 
odpira širši nazorski pogled nas vet.  Spet drugi se na pot podajo zaradi možnosti 
srečanja s samim seboj. Oddaljenost od doma daje možnost, da preveriš svoje 
življenje in nanj pogledaš z razdalje. Način, kako premaguješ težave na potovanju, ti 
kaže na to, kdo in kakšen si ter kaj želiš v življenju.  Hkrati pa lahko na potovanju, 
kjer morda stvari niso tako urejene kot jih imaš doma, ugotoviš, kako zelo si v 
vsakodnevnem življenju obdarjen in da to, kar imaš za samoumevno, ni nujno tako. 
Pa naj gre za stvari ali za ljudi. Potovanja so namreč krasna priložnost za 
obnavljanje in utrjevanje odnosov. Skupne izkušnje namreč. Doživeti avanturo, pa 
naj bo ta v obliki tajske hrane ali potapljanja ali spuščanja po vrvi, so skupaj z 
umikom iz vsakdanjika še dodaten razlog, zakaj so potovanja priljubljena. Da o tem, 
da nam dajo možnost sprostitve in polnjenja baterij (duhovnih bogatitev) ter 
praznovanja, niti ne govorimo. 

Gospod Jezus Kristus,  
poslal si nam svojega Duha,  
da bi prebival v nas in v nas živel. 
Zahvaljujem se ti, da bivaš v meni,  
da se ne umikaš  
pred kaosom mojega srca,  
pred raztrganostjo mojih občutkov. 
Prosim te, naj v sebi čutim  
tvojo rešilno in ljubečo navzočnost. 
Daj, da resnično dojamem,  
da ne živim več jaz, marveč ti v meni,  
in naj ta izkušnja postane rodovitna  
za ta svet, ki me obdaja. Amen. 
 


