
                 

NEDELJSKI EVANGELIJ

P

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 

BINKOŠTI 

BESEDA O BESEDI, Jn 20, 19-23

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:		
»Prejmíte	Svetega	
Duha!		
Katerim	grehe	
odpustite,		
so	jim	odpuščeni;		
katerim	jih	zadržite,		
so	jim	zadržani.«	
(Jn	20,21–23)	
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BOŽJA	GEOMETRIJA:		»Pod	noč	tistega	dne,	prvega	v	tednu,	ko	so	bila	tam,	kjer	so	se	
učenci	zadrževali,	vrata	iz	strahu	pred	Judi	zaklenjena,	je	prišel	Jezus,	stopil	mednje	in	
jim	 je	 rekel:	 »Mir	 vam	 bodi«...(Jn	 20,19).	 V	 duhu	 si	 predstavimo	 prizor,	 ki	 ga	 opiše	
evangelist	 Janez.	V	enem	stavku	 je	opisan	neverjeten	dogodek.	Pisatelj	ničesar	ne	
prepušča	naključju	v	svojih	besedah,	vsaka	na	svojem	mestu	je	pomembna.	Postavi	
se	 v	 sredino	 med	 učence,	 na	 enaki	 razdalji	 od	 vsakega,	 tako	 da	 se	 učenci	 ne	 bi	
slučajno	med	seboj	skregali,	da	 je	bil	pač	bližje	nekomu	drugemu.	Ta	opis	ni	nekaj	
obrobnega,	to	je	res	natančen	geometrijski	oris	prve	krščanske	skupnosti,	nekakšen	
krog.	V	 srednji	 šoli	mi	 je	profesor	 zastavil	 vprašanje:	 kaj	 je	 krog.	Nisem	premogel	
pravega	odgovora.	Krog	je	krog,	matematika	tako	ni	bila	zame.	Pa	je	prišla	pomoč	
profesorja:	 to	 je	 množica	 točk	 v	 ravnini,	 enakomerno	 oddsaljena	 od	 točke	
imenovane	središče.	To	je	slavni	Talesov	izrek:	K = {T, d(S,T) ≤ r}. Samo	to	sem	si	
zapomnil	 od	 vseh	 izpitov	 in	 mislim,	 da	 še	 danes	 to	 jasno	 vem.	 	 Zakaj	 vnašam	 v	
razlago	 tega	 mesta	 matematiko? Cerkev	 je	 morda	 skozi	 stoletja	 pozabila	 na	 to	
Jezusovo	 pomembno	 gesto	 in	 je	 zarisovala	 drugačno	 geometrijo,	 postavila	 je	
piramido,	 drugačen	 lik,	 kakršnega	 je	 zarisal	 Jezus	 v	 tej	 bajti,	 kjer	 so	 se	 skrivali	
apostoli.	 Tako	 se	 zdi	 da	 je	 nekdo	 bliže	 Jezusu,	 da	 nismo	 več	 množica	 božjih	
prijateljev	na	enakomerni	razdalji,	da	nismo	več	krog,	marveč	piramida.	Krog	je	čisto	
nekaj	drugega.	Določajo	ga	samo	polmer	ali	radij,	premer	ali	diameter	in	tetiva,	ki	je	
odnos	do	drugega	brez	središčne	 točke.	Tetiva	nima	odnosa	s	 središčem,	ampak	s	
tistim,	 ki	 je	 na	 obrobju,	 enim	 posameznikom,	mimobežnica	 pa	 je	 daleč	 od	 kroga,	
oziroma	 se	 ga	 ne	 dotika.	 Pomembno	 je	 torej	 središče.	 Piramidalni	 vidik	 pa	 je	
drugačen.	Na	vrhu	je	Jezus	in	pod	njim	postopoma	drugi	v	progresivni	razdalji,	ki	jo	
sestavljajo	 svetost,	 časti,	 moč,	 položaj	 in	 se	 postopoma	 zmanjšujejo,	 ko	 se	
oddaljujejo	od	vrha	navzdol.	Ko	se	pojavi	Jezus	v	tej	preprosti	hiši	in	odda	svoj	mir,	
se	pojavi	 v	 sredini	 in	 tam	ostane	 za	 vedno.	 Iz	 tega	 središča	na	 različne	načine	 a	 v	
enaki	 meri	 razpošlje	 svojega	 Duha.	 Vsem	 daje	 enako	 nalogo,	 spravo.	 Odpuščanje	
grehov,	 to	 ni	 moč,	 marveč	 odgovornost,	 ki	 je	 dana	 vsem.	 Biti	 znak	 odpuščanja,	
usmiljenja,	 ki	 jo	 mora	 opraviti	 celotna	 Cerkev	 na	 svetu,	 ki	 se	 zdi	 da	 je	 brez	
usmiljenja,	da	je	poln	krivice	in	je	lačen	ljubezni.	Je	darilo	vseh	in	celotne	Cerkve	kot	
celote.	K	temu	prispevajo	vsi,	čeprav	seveda	na	različne	načine,	odvisno	od	poklica,	
ki	 ga	 opravljamo.	 Torej	 ne	 le	 duhovnik,	 ki	 ga	 zakramentalno	 opravlja	 in	 oznanja,	
ampak	 vsi	 krščeni	 smo	 poklicani,	 da	 ljubezen	 iz	 središča	 usmiljenja	 zajemamo	 in	
razdajamo	drug	drugemu,	tako,	da	se	ne	nihče	ne	bo	čutil	daleč	od	Boga.	To	je	tisto	
»čudovito	v	božjih	očeh«	(prim.	Mr	12,11	 in	Mr	21,42),	ker	 je	delo	Duha	od	katerega	
smo	 prejeli	 darove,	 a	 ne	 zase,	 marveč	 za	 poslanstvo	 v	 smislu	 besed:	 »pojdite	 po	
vsem	 svetu....	 in	 spotoma	 oznanjate	 in	 govorite,	 da	 se	 je	 Božje	 Kraljestvo	
približalo«	(prim.	Mt	10,7;	tudi	Ps	9,12;	Iz	12,4;	Jer	31,7	in	31,10;	Mih	1,10).	
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»Nenadoma	je	z	neba	nastal	šum,	kot	bi	se	bližal	silovit	vihar,	in	napolnil	vso	hišo,	kjer	
so	se	zadrževali.«	(prim.	Apd	2,2)	

Zame	 je	 za	 dojemanje	 Svetega	 Duha	 nadvse	 pomembna	 podoba	 vetra.	 Mnogi	
menijo,	 da	 je	 Sveti	 Duh	 nekaj	 neoprijemljivega,	 abstraktnega.	 Zato	 je	 večini	 tako	
nerazumljiv:	 radi	 bi	 vanj	 verovali,	 ampak	 si	 ga	 ne	 morejo	 predstavljati.	 Če	 pa	 se	
postavim	 na	 veter	 in	 ga	 sprejemam	 z	 vsemi	 čuti,	 kako	 polzi	 po	 moji	 koži,	 lahko	
dojamem	Svetega	Duha	v	vseh	njegovih	razsežnostih:	
-včasih	me	boža	kot	nežen	vetrič;	
-prepiha	me	kot	močan	vihar	in	iz	mene	pomete	vse	zaprašeno;	
-lahko	me	premakne	in	potisne	naprej,	tako	da	se	viharju	sploh	ne	moremo	upreti;	
-čutim	 ga	 v	 svojem	 dihanju;	 ne	 vdihavam	 samo	 zraka,	 ampak	 tudi	 zdravilni	 in	
ozdravljajoči	Božji	Duh.	Z	njim	pa	vdihavam	tudi	Božjo	ljubezen,	ki	me	vsega	prepoji.	
Elija	se	je	moral	naučiti,	da	Boga	ni	v	viharju,	ampak	v	blagem,	nežnem	šumenju.	Za	
binkošti	 pa	 pride	 Sveti	 Duh	 kot	močan	 vihar,	 a	 ga	 ne	moremo	 vedno	 pričakovati	
tako:	
-k	nam	lahko	pride	čisto	potiho,	tako	da	ga	lahko	dojamemo	le	v	tišini;	
-lahko	pa	nas	povleče	v	močno	navdušenje,	da	odvržemo	vse	predsodke	in	moramo	
ljudem	preprosto	pripovedovati,	kaj	smo	doživeli.	
Na	 binkošti	 so	 bili	 zbrani	 učenci	 in	 žene	 ter	 tako	 ustvarili	 pracelico	 naše	 Cerkve.	
Torej	ne	gre	samo	za	našo	osebno	izkušnjo	Boga,	ampak	za	gibanje,	ki	ga	Sveti	Duh	
prinese	v	Cerkev.	

01.06.2010	
PONEDELJEK		
Marija,	Mati	Cerkve

SV.	ANTON 						19.00 PO NAMENU Slouša, Šepulje 1b 
(birmanci in 2. razred) 

02.06.2020	
TOREK		
Marcelin	in	Peter,	muč.

UTOVLJE

							
						19.00	
					

V ČAST SV. DUHU ZA BIRMANCE, p.n. 
Kazlje 21 (birmanci in 4. razred)

03.06.2020	
SREDA	
Karl	Lwanga,	ugandski	mučenci

						

													
				

04.06.2020	
ČETRTEK		
Kvirin	iz	Siska,	šk.,	muč.

BRITOF
		
						19.00	
						

PO NAMENU BAJT, Tomaj 120 
(birmanci in 5. razred)

05.06.2020	
PETEK	
Bonifacij,	šk.	in	muč.

KRIŽ 							19.00 V ZAHVALO, p.n. Kavčič, Šepulje 
(birmanci in 6. razred)

06.06.2020	
SOBOTA	
Norbert,	škof

AVBER
		
							19.00 +DOROTEJA S. p.n. Avber 24 

(birmanci in 7.razred) 

07.06.2020	

SVETA	TROJICA
KAZLJE	

TOMAJ

				
						

									8.30				
						

							10.00

ZA	ZDRAVJE	Kazlje	21		
(birmanci)	

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

Na	današnjo	binkoštno	nedeljo	
smo	začeli	z	birmansko	
devetdnevnico.		
Nadaljujemo	v	tem	tednu	po	
razporedu,	ki	ste	ga	dobili	starši	
na	vaše	el.naslove.		
Ker	ne	bomo	imeli	posebnega	
srečanja	z	veroučeni	na	koncu	
šolskega	leta,	se	bomo	srečevali	
skupaj	z	birmanci	po	različnih	
postajah	v	naši	župniji.	Molili	
bomo	zanje,	za	njihove	botre,	
starše	pa	tudi	nas	vse,	da	bi	
bolje	sodelovali	z	darovi	
Sv.Duha	in	tako	postali	deležni	
tudi	njegovih	sadov.		
Povsod	se	bomo	držali	navodil,	
ki	smo	jih	že	vajeni	(če	bodo	še			
v	veljavi).

DUHOVNA ISKRICA


