RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

30.05.2022
PONEDELJEK
Kancij, Kancijan in
Kancijanila, mučenci

31.05.2022
TOREK

KAPELA
ob 19.00

KRIŽ

OBISKANJE DEVICE MARIJE ob 18.00

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
7 VELIKONOČNA NEDELJA - zunanja
slovesnost Gospodovega Vnebohoda

++ LIKAR, Tomaj 14a

V ZAHVALO OB SKLEPU ŠMARNIC,
Križ 197

01.06.2022
SREDA

Štev.:23/LETO X.

29. MAJ 2022

Justin, mučenec

02.06.2022
ČETRTEK

KAPELA

Marcelin in Peter, mučenca ob 19.00

03.06.2022
PETEK
Karel Lwanga in drugi
ugandski mučenci

04.06.2022
SOBOTA
Kvirin iz Siska, škof,muč.

05.06.2022

BINKOŠTNA
NEDELJA

KRIŽ
ob 19.00

KRIŽ

++TAVČAR, BENČIČ, GRGIČ, Tomaj 19

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn
17,20-26)

+ ŠTOKA in KOBAL, PN. Nova Gorica

++ ŠONC in PIRJEVEC, Šepulje 227

ob 19.00

K A Z L J E o b ++ LOJZE in MARIJA ZIDAR, Kazlje 50
8.30
TOMAJ ob
10.00

Jezusovi učenci naj bodo vsi
eno

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

V ponedeljek, 30.5. ob
16.30 g. dekan preverja
znanje naših birmancev.
Podelitev spričeval za vse
veroučence bo v torek
21.junija pri sv. Antonu.
Prihodnji teden, v
četrtek, 9.junija ob 18h
PREDSTAVITEV zbranih
pesmi Alberta Miklavca v
Kulturnem domu v
Tomaju. Vabljeni.

Tisti čas je Jezus
povzdignil oči k nebu in
molil: »Sveti Oče, ne
prosim samo za té,
ampak tudi za tiste, ki
bodo po njihovi besedi
verovali vame: da bi bili
vsi eno, kakor si ti, Oče, v
meni in jaz v tebi, da bi
bili tudi oni v naju, da bo
svet veroval, da si me ti
poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor
sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet
spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem,
naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali
moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta.
Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si
me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo
ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
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RAZMIŠLJANJA
Sveti Duh vas bo učil vsega
Tisti čas je rekel Jezus svojim
učencem: »Če me kdo ljubi, se bo
držal moje besede in moj Oče ga bo
ljubil. Prišla bova k njemu in
prebivala pri njem. Kdor me ne
ljubi, se ne drži mojih besed; in
beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak
od Očeta, ki me je poslal. To sem
vam povedal, dokler sem še med
vami. 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. In zdaj sem vam povedal, preden
se zgodí, da boste verovali, ko se zgodí. (Jn 14,23-29

Naslov tokratne duhovne misli, ki se nanaša na evangelijski odlomek te
nedelje, bo morda koga celo spomnil na osrednje geslo srečanja mladih v
Stični pred skoraj četrt stoletja, natančneje septembra 1998. To je bila sicer
tudi poslanica papeža sv. Janeza Pavla II. za svetovni dan mladih tistega leta.
V tem govoru se že nekako oddaljujemo od osrednjega velikonočnega
dogodka in se približujemo binkoštnemu dogodku, na katerega je Jezus
učence pripravljal na veliki četrtek z znamenitim zelo dolgim govorom po
zadnji večerji, ko je napovedal prihod Svetega Duha. Odlomek, ki ga beremo
tokrat, je vsebinsko zelo bogat. Jezus obljublja, da bo tisti, ki bo izpolnjeval
zapovedi, v polnosti deležen Božjega blagoslova, saj bosta Jezus in Oče
»prebivala pri njem«. A ključno je, da ostanemo zvesti. Vera (fides) pomeni
predvsem zvestobo, slednja pa je povezana z ljubeznijo. Jezus namreč
postavlja pogoj: »Če me kdo ljubi…« Ne sili nikogar k temu, ljubezen
namreč pušča popolno svobodo. A resnična ljubezen se izkazuje v našem
trudu, da izpolnjujemo Jezusovo zapoved. Jezus tako nagovarja mojo
svobodo. Odločiti pa se moram sam, kaj bom storil.

Ljubezen pa odpira vrata do darov in sadov Svetega Duha. Ljubezen do
Jezusa mora imeti konkreten sad – izpolnjevanje zapovedi, ki jo je
pravzaprav dal Oče. Jezus je to oporoko izročil učencem malo pred smrtjo –
morali so se pripraviti na čas, ko Jezus ne bo več navzoč med njimi na
takšen način, kot so bili vajeni. Po veliki noči se je Jezus večkrat prikazal s
poveličanim telesom – in poveličanimi ranami. In ta čas je bil tudi čas
priprave na prihod Svetega Duha, pravzaprav razlitje Svetega Duha na vse
stvarstvo in tudi polnost delovanja Svetega Duha. Prav delovanje Svetega
Duha je tudi garant, da Jezusov nauk ni bil nek navaden nauk, na katerega bi
lahko pozabili. Je nova in večna zaveza – tudi zato je Jezus obljubil, da bo
Sveti Duh učil vsega in tudi spomnil vse, kar je Jezus povedal.
Za učence je to seveda Jezusovo slovo in tega se dobro zavedajo, a še vedno
gojijo v sebi upanje, da bo vendarle storil odločilen čudež. A Jezus je
neizprosen: pravo ljubezen mu učenci lahko pokažejo le s potrditvijo, da je
dobro, da gre Jezus nazaj k Očetu. In prav Jezus daje tisti pravi, resnični mir,
ki ga ta svet ne more dati. In vse te besede, ki so zapisane v odlomku, so
ohranjene prav po milosti Svetega Duha. In prav po zaslugi delovanja
Svetega Duha jih lahko tudi pravilno umevamo. Naj nam bo to spodbuda, da
bomo vedno znova spoznavali, kdo je v resnici Sveti Duh in kako deluje.

