RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

21.02.2022
PONEDELJEK
Peter Damiani, škof

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
7. NEDELJA MED LETOM

KRIŽ ob 18h

+ MARKO IN VOJKO REBEC, Križ 179

22.02.2022
TOREK
SEDEŽ AP. PETRA

23.02.2022
SREDA

Štev.:09/LETO X.

Polikarp, mučenec

24.02.2022
ČETRTEK

Bodite usmiljeni, kakor
je Bog usmiljen
Iz svetega evangelija po
Luku (Lk 6,27-38)

Matija, apostol

25.02.2022
PETEK
Valburga, opatinja

26.02.2022
SOBOTA
Marijin spomin

27.02.2022
8 NEDELJA MED LETOM

20. FEBRUAR 2022

K A Z L J E o b +MARIJA ŠKAPIN, Kazlje 16
8.30
TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

VEROUK: POČITNICE,
ponovno od 28.2. dalje
(upam, da lahko v živo)

Tisti čas je Jezus rekel
svojim učencem: »Vam pa,
k i p o s l u š a t e , p rav i m :
Ljubíte svoje sovražnike,
delajte dobro tistim, ki vas
sovražijo. Blagoslavljajte
tiste, ki vas preklinjajo, in
molíte za tiste, ki grdo
ravnajo z vami. Tistemu, ki te
udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani.
Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete,
da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam
gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo
dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od
katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da
prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj
pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne
boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in
se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli.

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://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

RAZMIŠLJANJA
Med Marijinimi
prikazovanji, ki jih je
Cerkev doslej
priznala kot
avtentične, ima
prikazovanje v Lurdu
(Lourdes) v Franciji
posebno mesto.
Skupaj z Marijinimi
prikazovanji nekaj let
prej v Parizu sv.
Katarini Laboure ta
dogodek predstavlja
začetek moderne
dobe Marijinih
prikazovanj.
Marija je namreč v prikazovanjih sv. Bernardki Lurški potrdila to, kar je Cerkev že
sprejela pred tem – namreč resničnost dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju.
Hkrati pa je 11. februar tudi svetovni dan bolnikov, saj je Lurd dandanes veliko
zatočišče vseh, ki iščejo dušno in telesno zdravje.
Tisto, kar je Bog hotel človeku povedati o sebi in o odrešenju človeštva, imenujemo
razodetje. Ločimo javno in zasebno ali posebno razodetje. Javno je tisto, ki je obvezno
za vso Cerkev in prek nje za vse človeštvo vseh časov. To je doseglo višek v Jezusu
Kristusu, končalo pa se je s smrtjo zadnjega apostola. Vsa poznejša razodetja, katerih
pristnost je dokazana, pa niso namenjena vsej Cerkvi, pač pa blagru Cerkve v
določenih zgodovinskih okoliščinah, imenujemo zasebna. Osebe, ki so takega razodetja
deležne, so ga dolžne sprejeti, če so o njegovem dejstvu prepričane z živo vero, drugi
pa ravnajo pametno, če ga sprejmejo, potem ko ga je Cerkev potrdila. Med taka
zasebna razodetja spadajo tudi prikazovanja Matere božje pastirici Bernardki
Soubirous v Lurdu leta 1858.
Cerkev jih je potrdila in na današnji dan, na obletnico prvega prikazanja, obhaja
spomin lurške Matere božje. 11. februarja 1858 je šla je šla štirinajstletna Bernardka s
sestro in sosedo nabirat drva k rečici Gavi. Bernardka je zaostala, ko si je sezula
nogavice, da bi prebredla vodo. Bila je pred votlino in v njej je zagledala čudovito lepo
gospo v belem, ki jo je smehljaje povabila naprej in skupaj sta molili režni venec.
Prijateljici nista nič videli. Čez tri dni je Bernardka z nekaj dekleti spet šla k votlini in
gospa, ki se ji je spet prikazala, je z njo govorila v lurškem narečju, ki je mešanica
španščine in francoščine. Rekla ji je, naj prihaja naslednjih petnajst dni vsak dan k
votlini. Doma so ji strogo branili, tudi mestne oblasti so ji hotele preprečiti prihod k
votlini. »Obljubila sem Gospe!« je dejala Bernardka in prihajala vsak dan.

Zbiralo se vedno več
pobožnih gledalcev
in radovednežev. Pri
prikazanju 24.
februarja je Gospa
naročila Bernardki:
»Pokora! Molite za
spreobrnjenje
grešnikov!«
Naslednji dan ji je
velela, naj gre pit
vodo iz majhne
lužice blizu votline.
Ker vode ni mogla
zajeti, je začela
kopati z rokami in iz
zemlje je privrel
studenec; ki teče še
danes in ob katerem so že mnogi bolniki dobili zdravje, ko so se v tej vodi, speljani v
kopeli, umili.
Ko je 2. marca Gospa naročila Bernardki, naj duhovnikom sporoči, da nad votlino
sezidajo kapelo in naj ljudje tja romajo v procesiji, si je nakopala jezo domačega
župnika. Ta je postavil pogoj: zidali bomo, če Gospa pove svoje ime in če stori, da
vzcveti rožni grm pod votlino. Drugega pogoja ni izpolnila, svoje ime pa je povedala
med prikazanjem 25. marca. Dejala je: »Brezmadežno spočetje sem!« Tako je potrdila
versko resnico, ki jo je štiri leta prej, leta 1854, razglasil papež Pij IX. Sledili sta še dve
prikazanji: 7. aprila in 16. julija.
Štiri leta kasneje je Cerkev po natančni in strogi preiskavi potrdila nadnaravni značaj
teh prikazovanj. Takrat je bila Bernardka varovanka redovnic v Lurdu. Leta 1866 se je
udeležila posvetitve oltarjev v spodnji cerkvi nad votlino, potem pa je odšla v
samostan usmiljenk v Nevers v osrednji Franciji, kjer je z ljubeznijo stregla bolnikom
vse do svoje smrti 16. aprila 1879. Leta 1933 je bila razglašena za svetnico. Lurd je že
skoraj sto štirideset let kraj molitve in milosti, ki ga vsako leto obišče na milijone
romarjev.
V Sloveniji obstaja velika cerkev, pravzaprav bazilika, ki je posvečena Lurški Materi
Božji in sicer v Brestanici (na sliki).
Na Hrvaškem je blizu Makarske veliko svetišče, posvečeno Lurški Materi Božji –
Vepric.
Na ta dan tako godujejo mnoge Marije, obstaja pa tudi redko žensko ime Lurška (v
tujih jezikih kot Lourdes), ki je tudi povezano praznikom Lurške Matere Božje
11.februarja.
(Vir Ognjišče)

