NEDELJSKI
EVANGELIJ
Jn 20, 19 - 31
NEDELJSKI
EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

MIR VAM BODI!
Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je
nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo
pri evharističnem slavju prvih kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl s
pozdravom: »Mir vam bodi!« in vsi verniki so vedeli, da je sedaj med njimi sam Vstali.
Prav on jim bo sedaj govoril in jim izkazal ljubezen do konca, ki se je uresničljiva v
njegovi smrti in vstajenju. Besede Janezovega evangelija so tako besede samega
vstalega in poveličanega Gospoda. Te besede je govoril svojim učencem, preden je
šel k Očetu; iste besede sedaj govori nam. To so besede ljubezni, ki izničijo mejo
smrti, povezujejo nebo in zemljo. Vstali zveličar nam ne govori samo takrat, ko smo
zbrani za lomljenje kruha, ampak nam pokaže tudi svoje ranjene roke in stran. S
prebodenimi rokami nam želi povedati, da je šel s svojimi rokami za nas v ogenj, da je
storil to za nas – in da ima vedno nad nami svojo roko. Rane, ki so prebodle naše
roke, je nosil za nas:
•te rane na rokah nas spominjajo na vse udarce, ki smo jih dobivali od drugih;
•na roke, ki so se nas oprijele in nas niso izpustile;
•ki so nas pritisnile ob tla, nas tiščale k tlom, nas ranile;
•naše roke so ranjene tudi takrat, ko nas kdo zavrne in noče sprejeti naše roke.
V vsaki evharistiji lahko izkusimo, da je Jezus vzel naše rane nase in jih je vtisnil v
svoje roke. V budizmu pomenijo odprte roke, da Buda ni obdržal nobene skrivnosti
zase. Tako tudi Jezus s svojimi rokami pričuje, da nam je vse razodel: ko nam v
evharistiji pokaže svoje roke, nam želi povedati, da smo njegovi prijatelji.
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Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko
je prišel Jezus. Drugi uenci so mu torej pripovedovali: “Gospoda smo videli”. On pa
jim je rekel: “Če ne vidimna njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v
rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.”
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri
zaprtih vratih,
stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst
sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren,
ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si
me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,22–29)

649 617.

Tepih v cerkvi sv. Petra v prezbiteriju je dotrajan. Zato se župnija
priporoča za nakup. Cena bo predvidoma med 900€ do 1000€. Vaš dar
lahko izročite župniku, ali pa na TR župnije (naveden v oznanilih - s
pripisom namena “TEPIH”). Po zbranih darovih bomo tepih naročili pri
Lirmi Baloh d.do.
Nekateri ste že darovali. Bog povrni

Telefon: pisarna: 051 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR:
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih,
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»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren,
ampak veren.« (Jn 20,27)

RAZPORED SV. MAŠ

29.04.2019
PONEDELJEK
Katarina Sienska, c.uč.

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

30.04.2019
TOREK

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV.GORI

JOŽEF, delavec

KAPELA

9.00

✞✞ STARŠI BENČIČ, ŠEPULJE 1A

02.05.2019
ČETRTEK

KAPELA

19.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI
-češčenje Najsvetejšega-

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

Pij V., papež

ŽIVLJENJE JE LEPO
Življenje je lepo, Gospod;
in rad bi ga utrgal nekako tako, kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru.
Prav dobro vem, moj Gospod,
da cvetje požene iz tal šele po koncu dolge zime, med katero je vladala smrt.
Oprosti mi, Gospod,
da ne verujem dovolj v pomlad življenja,
da se mi življenje prepogosto zdi kot dolga zima,
ki ne neha žalovati za odpadlim listjem in cvetjem, ki ga ni …
Vendar pa z vsemi močmi verujem v tebe, Gospod,
toda ob tvojem grobu se spotaknem, čeprav vidim, da je prazen.
In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo,
da so te videli živega, sem kot Tomaž:
čutim potrebo, da te vidim in da te otipam.
Iz vsega srca te prosim, Gospod,
daj mi dovolj zveste ljubezni,
da bom upal v pomlad trdneje kot v zimo,
da mi bo izza smrtnih senc velikega petka
sijala vera v zmagoslavno jutro Vstajenja.
Da, Gospod, življenje je lepo, kajti tvoj Oče ga ustvarja.
Življenje je lepo, kajti ti nam ga znova daješ, ko ga izgubimo.
Življenje je lepo, ker je to tvoje Življenje, darovano za nas.

01.05.2019
SREDA

Atanazij, šk., uč.
(četrtek pred I.petkom)

03.05.2019
PETEK
Filip in Jakob, ap.
(I.petek)

04.05.2019
SOBOTA
Florijan, muč.
(sobota po I.petku)

05.05.2019
NEDELJA
3 VELIKONOČNA
Začetek tedna molitve za
duhovne poklice

(HVALNICE)
KAPELA

8.00

KAZLJE

8.30

KRIŽ

10.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

✞✞ ZA

ŽUPLJANE

PO NAMENU KRIŽ 32

On pa jim je rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je
obujen. Ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte
njegovim učencem in Petru: ›Pred vami pojde v Galilejo; tam ga boste videli,
kakor vam je rekel.‹« (Mr 16,6-7)

