
ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

8. NEDELJA MED LETOM 28.02.2022	
PONEDELJEK		 KAPELA	 o b	

18h
ZA ZDRAVJE, p.n. Tomaj 120

01.03.2022	
TOREK		
Albin,	škof

KRIŽ	ob	18h ++ STARŠI MACAROL, Šepulje 27

02.03.2022	
SREDA	
PEPELNICA	-	strogi	post

KAPELA	 ob	
18h

ZA DUHOVNE POKLICE, Križ 245 

04.03.2022	
ČETRTEK		
pred	prvim	petkom

KAPELA	 ob	
18h

V ČAST SV. DUHU, Tomaj 19 
(češčenje Najsvetejšega)

05.03.2022	
PETEK	
I	petek	v	mesecu KRIŽ	ob	18h ++ MACAROL, Križ 201

06.03.2022	
SOBOTA	
Prva	sobota	v	mesecu

KAPELA	 ob	
18h

+ STANO ŠTOKA, Tomaj 48a, 30. dan

07.03.2022	

1	POSTNA	NEDELJA

K A Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00							

+ZVONKO ŠKAPIN, pn sodelavcev 
Kristine Tratnik 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Govorjenje razodeva človekovo 
notranjost 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,39-45) 

Tist i čas je Jezus povedal 
učencem tole priliko: »Mar more 
slepi voditi slepega? Ali ne bosta 
oba padla v jamo? Učenec ni nad 
uč iteljem. Toda vsak, ki bo 
izučen, bo kakor njegov učitelj. 
Kaj vendar gledaš iver v očesu 
svojega brata, bruna v svojem 
očesu pa ne opaziš? Kako moreš 
reči svojemu bratu: ›Pusti, brat, 
da vzamem iver, ki je v tvojem 
očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v 
svojem očesu? Hinavec, odstrani 
najprej bruno iz svojega očesa in 
potem boš v idel, da lahko 

odstraniš tudi iver iz očesa svojega 
brata. 
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo 
dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne 
obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz 
dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega hudo; iz 
preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«
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VEROUK:		REDNO	V	UČILNICI	
Tudi	letos	poteka	akcija	Karitas	40-dni	brez	alkohola.	Ta	namreč	
povzroča	mnoge	bolezni	in	travme	v	družinah,	da	ne	govorimo	o	
nesrečah,	ki	jih	povzročajo	pijani	vozniki.	
PEPELNIČNA	SREDA:	papež	Frančišek	vabi	k	molitvi	za	mir	v	
Ukrajini.	Vabilo	naših	molivk	-	k	molitvi	v	župnijski	cerkvi	od	
14h-17h.	“Ko	boste	slišali	o	vojnah	in	vstajah,	se	ne	ustrašite,	kajti	to	se	mora	prej	
zgoditi,	vendar	še	ne	bo	takoj	konec…Vzdignil	se	bo	narod	proti	narodu	in	kraljestvo	
proti	kraljestvu.	Veliki	potresi	bodo	na	mnogih	krajih,	kužne	bolezni	in	lakota,	grozote	

in	velika	znamenja	z	neba.”	(Mt	12	sl.)	-	Molitev,	post	in	miloščina	so	sredstva	tudi	sodobnega	kristjana,	ki	so	
potrebna	za	naše	spreobrnenje.	In	to	je	vabilo	za	naš	postni	čas,	ko	ves	svet	trepeta	zaradi	trpljenja	
nedolžnih	ljudi.	V	četrtek	pred	prvim	petkom	ste	povabljeni	k	češčenju	Najsvetejšega	v	
kapeli.	Maša	je	ob	18h.		Kristjani	se	držimo	strogega	posta	na	pepelnico	in	na	veliki	
petek.	A	to	je	le	zunanja	oblika	postenja.	Pravi	post	je	to	kar	nam	pravi	evangelij:	Mt	
6,16.	Bralci	Božje	Besede	ste	vabljeni	na	vsakoletno	srečanje	bralcev,	13.3.	ob	15h	v	
dutovsko	župnišče.	Predavatelj	bo	g.	Blaž	Krnel.		
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RAZMIŠLJANJA

Tako, spet smo se znašli v enem 
od tako imenovanih. ‘svetih 
časov’ cerkvenega leta. Njihov 
namen je, da nas malo spodbudi 
in vrže iz vsakdanjega ritma, da 
nas zdrami iz ležernosti in 
vsakdanjosti in nam da novo moč 
in zagnanost za hojo za 
Jezusom. 
Preden rečemo kaj več o 

postnem času samem, poglejmo na ‘jedilnik’ Božje besede. Poznamo 
zgodbe o Noetu in velikem potopu in sicer del, ko je povodenj opravila 
svoje očiščenje in Bog sklepa zavezo z Noetovimi. Bog se zaveže, da 
takšnega potopa več ne bo. Voda je bila nekaj strašnega, kaotičnega, 
neobvladljivega za semitskega človeka. Ko je Bog ustvarjal svet, so se 
vode razprostirale naokoli in iz te neobvladljivosti Bog začne urejati svet, 
kopno, življenje … Ko se vode potopa odtečejo, se spet dogaja nekaj 
podobnega kot pri stvarjenju: nastaja nekaj novega. Da se pa ne bi preveč 
ustavili pri vodah, raje pomislimo, zakaj je povodenj sploh prišla? Čudovito 
stvarstvo se je namreč pokvarilo. Bitje, ki je bilo edino ustvarjeno po Božji 
podobi se je Bogu uprlo in zavladalo mu je zlo. Na svetu je zavladala 
neurejenost, greh, zlo. In potop je v seriji zgodb o začetkih prvi velik poseg 
v zgodovino odrešenja – Bog je že v raju napovedal odrešenje, osvoboditev 
od zla. In s potopom se to očiščevanje zgodi. Vendar kmalu po potopu zlo 
zopet začenja pridobivati na moči. In Bog zažene novo odrešilno akcijo – 
tokrat z Abrahamom … ker je Bog zvest svoji zavezi, obljubi. 
Veselo sporočilo evangelija pa je v tem, da je Bog poslal nekoga (= Jezusa 
Kristusa), da bi se na njem izpolnila obljuba odrešenja iz raja. Kaj sporoča 
preprost stavek, ko se Jezus odpravi na post v puščavo: »Bil je med zvermi 
in angeli so mu stregli?« Mar ne pomeni tega, da zverem ni pustil, da bi mu 
vladale? Evangelij jasno govori o satanu, ki skuša Jezusa. To je isti akter, ki 
je uspešno vnesel toliko zmede in neurejenosti na svet v Noetovih dneh, da 
je bilo očiščenje tako zelo potrebno. Jezus temu bitju ni pustil, da bi mu 
zavladal – ravno obratno: evangelist Marko zgodbo nadaljuje z Jezusovim 
prvim oznanilom: »Spreobrnite se, Božje kraljestvo se je približalo.« Ni 
pustil hudobnim duhovom, da vladajo, ampak kjer se je pojavil Jezus, tam 
se je pojavila Božja vladavina, Božja vlada, ureditev, kakršno si je zamislil 
Bog. Zato pred Jezusom demoni bežijo, dogajajo se notranja in telesna 
ozdravljenja … ker se je približalo Božje kraljestvo in ne kraljestvo zla in 
nereda. 

Ta dar smo pravzaprav že prejeli in 
sicer pri krstu, ki je ima močno 
povezavo z vodo – potopom, 
očiščenjem. Takrat je Bog izpolnil 
obljubo o odrešenju v mojem 
življenju: po krstu sem za večno 
Božji. Gre sicer za dar, vendar 
zakrament ni rodoviten kar sam po 
sebi, ne deluje kot neka magična 
stvar – učinki krsta so odvisni od 
mojih osebnih odločitev. Prav tako 
velja tudi za druge zakramente … 
In v postnem času nas Cerkev 

spodbuja k trem vajam – molitvi (odnosu z Bogom), odpovedi (odnosu do 
sebe) in miloščini, dobrim delom (odnosu do sočloveka). Vaje na teh treh 
področjih nam želijo biti v pomoč, da bi v svojem življenju stvari urejali po 
Božje. 
Si želimo, da bi odnos z Bogom bil nekaj globokega, živega in ne zgolj 
nekakšen zadnji klic na pomoč? Klic k molitvi vabi k temu, da bi si znali 
vzeti čas za Boga in bi tega ne prepuščali naključnim trenutkom … če nam 
že ostane kaj časa ali pa nas nerešljive razmere skoraj prisilijo v molitev. 
Pravo prijateljstvo ali ljubezen ne živi iz trenutkov, ko drug drugega 
potrebujemo niti ne iz ‘ostankov’ našega časa. Isto je v odnosu z Bogom. 
Si želimo, da bi se znali odpovedati stvarem, ki niti za nas niti za bližnje 
niso dobre? Ali mojemu življenju vladajo strasti, impulzi normalnih 
človeških nagonov ipd.? Potem je post vaja, da krotimo ‘zmaja’ in ga 
stradamo s postom. Post ni dokazovanje moči, da sem lahko 40 dni brez 
sladkarij, kave ali alkohola. Smisel odpovedi je, da se odpovem tistim 
stvarem, ki me uničujejo ali zastrupljajo druge – od hrane, užitka, udobja 
… Te stvari so sicer nekaj dobrega, dokler ne začnejo vladati in usmerjati 
mojega življenja. Zato je odpoved ali post sredstvo, da stvari usmerimo v 
pravo smer. Edina stvar v življenju, ki naj usmerja kristjanovo življenje je 
namreč Bog. 
In podobno logiko lahko iščemo v tretjem poudarku posta – miloščini. 
Napuh ali hlastanje po bogastvu lahko hitro postane vodilo mojega 
življenja. No, »naš pa že ni tak,« bomo rekli. Vendar si je treba priznati, da 
se v pritajenih oblikah oboje znajde v našem življenju. Miloščina je zdravilo 
proti pohlepu. Post načrtno vabi, da bi znali dati od sebe, da bi bili 
svobodnejši od materialnih stvari in bi nam ne vladale zemeljske stvari, 
ampak Bog, ki je dobrota sama. 
Postni čas je torej mnogo več od vegetarijanske petkove diete in festivala 
brezalkoholnih pijač. Želim vam, da bi vam vabilo k rasti v molitvi, 
odpovedi in miloščini pomagalo, da v vas zavlada Božje kraljestvo in ne 
nered zla. Blagoslovljen post! 


