NEDELJSKI EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

(Jn 20,19–31) NE VIDIŠ - PA VERUJEŠ
»Blagor tistim, ki niso videli, pa so veroval!« (prim. Jn 20,29). Nekateri menijo,
da Jezus te besede namenja nam, ki Vstalega ne moremo več videti v živo in bi
naj verovali. Toda če je Tomaž podoba naše vere, potem moramo te Jezusove
besede drugače razumeti. K naši veri vedno sodi dvoje: da smemo kot Tomaž
Vstalega videti, izkusiti in se ga dotakniti, da pa ga istočasno gledamo in ne
vidimo.V našem življenju so obdobja, ko ne vidimo ničesar in ničesar ne
izkusimo. Svojo vero bi radi in jo smemo poglabljati z izkušnjami, vendar je na
izkušnje ne smemo vezati. Izkušenj ne moremo izsiliti: k poti naše vere sodi, da
hodimo pogosto skozi puščave, skozi praznino in temo. In ničesar ne
vidimo.Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo, a vendar verujejo. Očitno obstaja še
višja stopnja vere, do katere nas želi pripeljati. Vera presega izkušnjo. Vera je
pogosto »neizkušnja« – toda v tej »neizkušnji« je vseeno trdna naveza na Boga,
nevidnega in nedosegljivega. To »neizkušnjo« poznajo mnogi verniki: tičijo v
temni luknji, v svoji temi ne vidijo nobene luči. Trpijo ob svojih ranah in ne čutijo
nobene spremembe. Vendar kljub temu verujejo, da so v Božji rokah.Ne gre
samo za to, da Jezusa ne vidimo več, kot so ga lahko videli njegovi učenci. Gre
za osnovni problem, ko nas doletijo časi: ko ne vidimo ničesar od tega, kar nam
obljublja Sveto pismo, ko ne občutimo nobenega olajšanja, nobene osvoboditve
iz svojih strahov, ko ni ne tolažbe in ne tolažnika, in ko na koncu predora ne
vidimo nobene luči. Kdor v tej temi lahko kljub temu veruje, je blagoslovljen.
Jezus ne blagoslavlja nemogočega: sam je imel takšne izkušnje. V smrtnem
boju na križu, ko se je zdelo vse brezizhodno, je kljub temu veroval in ostal v
trdnem stiku z Očetom. Velika milost je, da lahko verujemo, četudi ne čutimo
Božje bližine, četudi nimamo ob sebi človeka, ki bi nam stal ob strani in nam
vlival upanje. To je dar, da v globini našega srca ostaja vera, ki nam je ne more
nihče vzeti. Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo pa verujejo.
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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:
»Položi svoj prst sem
in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo položi v mojo
stran in ne bodi neveren, ampak
veren.« (Jn 20,26-29)

OBVESTILA IN SPODBUDE

Danes, 8.4. ob 18h prisrčno povabljeni na dobrodelni koncert
Komornega zbora IPAVSKA v tomajski cerkvi. Dirigent g. Michele
Josia.
Otroci imate velikonočne počitnice do 15.4. Ne pozabite na
nedeljske sv.maše. Birmanci prinesite končno podatke o svojih
botrih podatke o krstu, če ste krščeni v drugih župnijah.
V torek, 10.4. ob 19.30 srečanje Župnijskega pastoralnega sveta.
V petek, 13.4. srečanje za animatorje za oratorij 2018 ob 19h.
V trgovini Hofer lahko 9.,10.,16. in 17.4. darujete za potrebe Karitas.
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
»Mir vam bodi.«
Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od
vsega imetja in denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more
dati, ki nam ga je Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes.
Zato so angeli ob njegovem rojstvu peli: »Slava Bogu na
višavi in mir ljudem na zemlji.«
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu gotovo najljubši
ljubi mir, če lahko z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi
Jezusov prvi pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega sveta?
Najboljše ob smrtni uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga je
Jezus zapustil kot dediščino, ko je rekel: »Svoj mir vam
zapuščam, svoj mir vam dam. Naj se vaša srca ne
vznemirjajo in ne bojte se.« Drage ovčice, danes vam želim:
»Mir z vami!« To je najdragocenejše, najljubše in najboljše na
celem svetu kot dragoceno velikonočno jajce. Toda ta dušni
mir, kako malo je upoštevan, kako zlahka ukraden.
Vsekakor pa Jezusov mir prinaša duši pravi blagor. Če je v
nekem človeku strast ponosa, skoposti, nečistovanja,
sovraštva, vladanja, tam ne more uspevati krepost. Kjer
vladajo v hiši nesloga, prepir in kreganje, tam se mnogo
preklinja in malo moli. Kjer se v vasi, v župnijskem občestvu
tožijo in vodijo procesi, tam Božja milost redko najde
domovanje. Ljudje, ki so podivjani, polni hudobije in zlobe, niso
Božji otroci, le nizkotna zalega pekla.
Trudimo se za mir. Sladki mir, ki nam ga je Jezus prinesel iz nebes in
tudi zapustil z besedami: »Mir vam dam, mir vam zapustim.«
To je po svojem vstajenju želel svojim učencem, ko jih je
pozdravil: »Pax vobis!« Svojim apostolom je ukazal, naj ta
mir povsod oznanjajo, ko je rekel: »Kjerkoli boste prišli v
hišo, recite: Mir tej hiši!« Mir tej deželi, mir moji škofiji, mir tej
župniji, mir vsaki hiši, vsakemu pobožnemu, dobremu srcu.
In če ste sinovi miru, bo Jezusov mir ostal pri vas.

09.04.2018
PONEDELJEK

KRIŽ

19.00 ✞ Tatjana Šuligoj, Križ 77

10.04.2018
TOREK

KRIŽ

19.00

✞ Boža Bole, Križ 201

11.04.2018
SREDA

KAPELA

19.00

✞ Sonja Kosovel, p.n. Tomaj 112

12.04.2018
ČETRTEK

KAPELA

19.00 ✞ Rudolf, Klementina Vran,

13.04.2018
PETEK

KAPELA

18.30 ✞ Miro in Roza Žvab, Tomaj 94b

14.04.2018
SOBOTA

AVBER

19.00 ✞ Marija in Albina Skrk,

Stanislav, šk. in muč.

15.04.2018
3. VELIKONOČNA
NEDELJA

Tomaj 97

KAZLJE
TOMAJ

Gradnje 9

8.30
10.00

✞ Franc Križman, Kazlje 9
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Vstali Jezus!
Pri sveti maši smo se s teboj okrepili
in s tvojim Duhom prepojili.
Hvala ti!
V današnjem berilu nam praviš,
da je »ljubezen do Boga v tem,
da se držimo njegovih zapovedi«.
»In zmaga, ki premaga svet,
je naša vera.«
Hvala za ta dar vere,
ki nam pomaga živeti.
Amen

