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PONEDELJEK		
Marko,	evangelist

KAPELA	 ob	
19.00

+ JOŽE GORUP, Tomaj 11

26.04.2022	
TOREK		 ŽPS

27.04.2022	
SREDA	
Peter	Kanizij,	duh.
28.04.2022	
ČETRTEK		
Peter	Chanel,	duh.,muč.

29.04.2022	
PETEK	
Katarina	Soenska,	
sozav.Evrope
30.04.2022	
SOBOTA	
Pij	V.,	papež
01.05.2022	

3.VELIKONOČNA	
NEDELJA	

K A Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00								

+ZVONKO ŠKAPIN, Kazlje 16a, obl. 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Čez osem dni je prišel Jezus 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31) 
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz 
strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli 
Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi 
jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je 
prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je 
rekel: »Če ne vidim na 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 sèm 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!« 
Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej 
knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, 
da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu. 
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2	MAJA	ZAČNEMO	S	ŠMARNICAMI	V	KRIŠKI	CERKVI,	VSAK	DAN	v	mesecu	maju,	
RAZEN	V	SOBOTO	IN	NEDELJO,	OB	18.45.		
VABLJENI	VSI,	POSEBEJ	VSI	OTROCI	in	po	možnosti	tudi	starši.	
V	ponedeljek	9.maja	bo	srečanje	za	starše	birmancev	v	župnišču	ob	19h.	

Od 1.-8.maja TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. 
Podrobneje o tem na spletni strani župnije. 
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RAZMIŠLJANJA

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: »Tod bodo 
živeli veseli ljudje!« Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel 
je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam, strmé proti nebu s slepimi očmi 
in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, 
od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: »Veseli 
ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!« Kakor je rekel, tako se 
je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki 
jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj goré in 
poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu 
pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo 
tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska beseda je 
beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in 
zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. 
Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca!« (Ivan Cankar, Kurent)

Molitev	za	domovino	ob	izbiri	njenih	voditeljev	
Dobri	Bog,	oče	vseh	ljudi,	
v	času	velike	s5ske	v	naši	domovini	in	po	svetu	izbiramo	
može	in	žene,	ki	bodo	nosili	bremena	odgovornos5	
pri	delu	za	pravičnost,	varnost	in	mir	med	nami	in	v	svetu.	
Zahtevno	pot	bomo	zmogli	v	sodelovanju	in	z	močjo	tvojega	Duha.	
On	nas	utrjuje	v	tvoji	ljubezni	in	skrbi	za	vse	ljudi.	Naj	omehča	naša	srca,	da	bomo	premagovali	prepire	in	
razdore	ter	spoštovali	tvojo	podobo	v	vsakem	človeku.	
Jezus,	Božji	Sin!	
Ti	si	se	na	križu	daroval	za	vsakega	izmed	nas,	
da	nas	vse	osvobodiš	spon	in	grehov	ter	nam	podariš	zgled	svoje	darujoče	ljubezni.	
Podari	izvoljenim	pogum,	moč,	poštenost	in	nesebičnost	pri	delu	za	blagor	domovine.		
Usliši,	dobri	Oče,	priprošnje	Marije	Pomočnice,	
naše	tolažnice,	ter	vseh	naših	zavetnikov!	
Po	Kristusu,	našem	Gospodu.	Amen	

Tone Pavček, Take dežele ni.

Lepa je moja dežela. Bridkosti polna.
Sèm je stvarnik sejal nemir

in lepoto, ki je skoraj popolna,
in žalost, kot je ni na svetu nikjer.

Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna,
nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug,

nikjer ni nikoli tako bledikava zarja
skozi stoletja ohranjala up.

Nikjer trave z Jurijem, svojim patronom,
ne veseljačijo tako dolgo v jesen
in nikjer ne kriče še pod betonom

o zelenem spominu svojim ljudem.

Nikjer niso hoste tako skrivnostne
z brezni in grapami, ki jih je zlo

polnilo s trupli, da njih belo okostje
sije potomcem v neprijazno temò.

Lepa je moja dežela. Lepa do muke.
Samo tu gruli prsteno grlo rim.

Samo tu so tudi groze manj hude.
Samo tu lahko živim.


