
 
NEDELJSKI EVANGELIJ OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,   

PLISKOVICA IN AVBER 
7. VELIKONOČNA NEDELJA 

 
   Štev.: 23/letnik V.                                                                              28 MAJ 2017 

Jn 17,1–11a 
ČAKANJE NA SVETEGA DUHA 

 
Od Gospodovega vnebohoda do binkošti obhaja Cerkev devetdnevnico k 
Svetemu Duhu. S tem posnema apostole, ki so se po Jezusovem 
vnebohodu vrnili v Jeruzalem in so v zgornjih prostorih vztrajali v molitvi »Vsi 
ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z 
njegovimi brati« (Apd 1,14). V tej devetdnevici s hrepenenjem pričakujemo, 
da bo prišel Sveti Duh nad nas, nad našo Cerkev, ki brez njega ne more 
obstajati, in na vsakega od nas, da bo oživelo posušeno in zakrnelo v nas. 
Število devet ima lastnost preobrata, spremembe. Pripravlja novo podobo – 
kot otrok, ki potrebuje devet mesecev v maternici, da se rodi. Prapodoba 
vseh devetdnevnic pa so prav binkoštne devetdnevnice apostolov skupaj z 
Marijo in ženami, ki so  spremljale Jezusa.  Pred binkoštmi molimo za 
obnovo Cerkve in za svojo osebno obnovo. Tako Svetega Duha prosimo, da 
bi v nas ponovno priklical življenje, ki je sredi vsakdanjega truda izgubilo na 
moči. Mnogi ljudje danes hrepenijo po živosti in polnosti življenja. Občutek 
imajo, da je to, kar živijo, daleč od pričakovanj življenja v polnosti. Želimo si 
novega duha. In prav v dihanju, ki nas vsak trenutek napolnjuje, lahko 
zaslutimo, da nas Bog neprestano obnavlja z dihom svojega Duha. 
Sveti Duh je hkrati pomočnik in tolažnik, je Očetov dar. Za nas je živi vir, 
ogenj, luč, ljubezen in maziljenje. Je vir življenja, iz tega vira lahko črpamo, 
ne da bi ga izčrpali, saj je Božji vir. Mnogi se danes počutijo preutrujeni, 
iztrošeni in izgoreli, ker morajo neprestano samo dajati. Zato prosim v teh 
dneh, da bi vir Svetega Duha v nas znova žuborel, nas vedno znova osvežil 
in nam dajal moč. Daje pa nam tudi ogenj in luč, ki nas grejeta in 
razsvetljujeta. S svojimi maziljenjem ozdravlja naše rane in nas pripravlja za 
naloge, ki nas čakajo. 

 
Po teh besedah je 

Jezus  
povzdignil oči k nebu in  

rekel: »Oče, ura je 
prišla.  

Poveličaj svojega Sina,  
da tvoj Sin poveliča 

tebe, 
kakor si mu dal oblast  
nad vsem človeštvom,  

da bo vsem,  
katere si mu dal,  

podelil večno življenje.  
To pa je večno 
življenje,  

da poznajo tebe,  
edinega pravega Boga,  

in katerega si poslal, 
Jezusa Kristusa.  

 
(Jn 17,1–3) 
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Prijavnico za letošnji lahko dobite tudi na naši spletni strani. Birmanska 
skupina bo imela pri oratoriju posebne kateheze, zanje bo oratorij že 
neposredna duhovna priprava na birmo v letu 2018. 
Prvoobhajanci iz Tomaja imajo v tem  tednu tridnevnico v župnijski cerkvi, v 
petek v kapeli zaradi priprave cerkve. V soboto ob 9h generalka pred 
praznikom. V soboto zjutraj HVALNICE.    

 



  

29.05.04.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
 1800 

 
V dober namen za zdravje, Gr.Brdo 9 

30.05.2017 
TOREK 
 

 
KRIŽ 

 

 1900 
 
V Iztok Starc, Križ 176 

31.05.2017 
SREDA 
Obiskanje Device Marije 

 
KRIŽ 

          
 1900 

 
VV Štoka, Križ 166 

01.06.2017 
ČETRTEK 
Justin, mučenec 

 
Ž.cerkev 

 
 1900 

 
Po namenu od drugod 

02.06.2017 
PETEK 
 

 
 
KAPELA 

   
 1900 

 
Po namenu od drugod 

03.06.2017 
SOBOTA 
Karel Lwanga in 
ugandski mučenci 

 
KAPELA 
AVBER 

 
  800 
1100 

 
Po namenu od drugod 
Bogoslužje sv. krsta 

04.06.2017 
BINKOŠTI 
Prvo obhajilo v 
Tomaju 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
  830   
1000 
 

 
Po osebnem namenu Pliskovica 79 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  
 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 

 
»Ali ste pripravljeni za tri mesece izklopiti televizijo in ta čas nameniti svojemu parterju in 
otrokom?« nas je pred kratkim na seminarju o duhovnosti izzval voditelj seminarja. Čeprav 
verjetno nisem edini od udeležencev, ki izziva nisem sprejel, me pobuda večkrat vznemiri, 
predvsem ob večerih, ko je na sporedu risanka pred spanjem. Na nesrečno staršev in na 
srečo otrok je teh risank danes več kot v času našega otroštva. Skušnjava je tako velika in 
risanka pred spanjem prevečkrat postane matineja … 
7. velikonočna nedelja je tudi nedelja sredstev družbenega obveščanja in s tem priložnost za 
osvetlitev dileme sodobnega starša, ki s televizijskim pilotom v roki koleba med družinskim 
redom na eni strani in pisano paleto neskončnih risank, ki izžarevajo v otroških očeh, na drugi. 
Samo tipka OFF na daljincu in v trenutku nastopi prostor, ali bolje rečeno, priložnost za družino 
kot privilegirano okolje za srečanje v zastonjski ljubezni, kot je svojo poslanico že leta 2015 
naslovil papež Frančišek. Poudarjam, priložnost, ker moramo v trenutku, ko izklopimo 
televizijo, na tisto mesto postaviti nekaj drugega, neko drugo vsebino … Takrat imamo čas, da 
komuniciramo, oziroma da se pogovarjamo, se poslušamo in tako gradimo odnose. 
Zdi se, da imamo danes težave s to vsebino in enostavno ne znamo več živeti, ne le brez 
televizije, ampak tudi brez monitorjev in prenosnih tablic, ki nas spremljajo na vsakem koraku. 
Ne vemo več, kako preživeti čas brez sodobne tehnologije. Svojevrstni, tragični paradoks – še 
nikoli nismo imeli na voljo toliko informacij, kot jih imamo danes, a smo si vedno bolj odtujeni. 
Ali kot je ob predstavitvi omenjene papeževe poslanice takrat poudarila Paola Springheti, 
profesorica na papeški salezijanski univerzi: »Novi mediji skupaj s tradicionalnimi, kot je 
televizija, jemljejo družini prostore za dialog in komunikacijo: kradejo pozornost, kradejo čas in 
širijo kulturo, ki je po eni strani skrajno individualistična, po drugi pa potrošna, je ravno 
nasprotno od tistega, kar je družina: stvarnost odnosov in solidarnosti.« 
Pa še konkretno vprašanje za slehernega izmed nas: Znam v sodobnem času uspešno 
shajati z zdravo mero uporabe medijev ter kopico informacij v odnosu s časom, ki ga 
posvečam bližnjim? 

 

O, Sveti Duh, dopolni v nas delo,  
ki ga je začel Jezus.  
Naj nas noben interes ne naredi malodušne  
in ne izvotli v nas zahteve po pravičnosti.  
Nobena preračunljivost  
naj ne utesni neskončne širine ljubezni  
in je ne poniža  ozko sebičnost.  
Vse na nas naj bo veliko:  
ko iščemo in spoštujemo resnico;  
ko smo pripravljeni na žrtve,  
če je treba do križa in smrti.  
Vse na nas naj odgovarja molitvi,  
s katero se je Kristus  
v poslednjih trenutkih obračal na Očeta.  
Odgovarja naj tebi, Sveti Duh,  
ki sta te Oče in Sin hotela podariti Cerkvi  
in njenim ustanovam, posameznim dušam  
in celim narodom: tebe, o Duh ljubezni!  
Amen. 


