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TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL V STISKI
Evangelist Luka nam v pasijonu prikazuje tudi vrhunec Jezusove molitve. Jezus moli na Oljski gori in se
bori z Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže angel iz nebes in ga krepča. Molitev ni vselej samo izkušnja miru.
Lahko je tudi boleče bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog pošilja molivcu svojega angela, da bi mu podelil
novo moč.
Vendar
angel
Jezusa ne
obvaruje
pred
strahom.
Spričo
strahu se
poti. Toda
ravno sedaj
moli še
vztrajneje
(Lk 22,44).
Ta prizor
molitve na
Oljski gori
pripoveduje Luka zaradi stiske, ki jo imajo mnogi z molitvijo, tako danes kakor takrat. V molitvi pogosto
doživljamo temo. Imamo vtis, da gre naša molitev v prazno. Nič ne koristi. Nič se ne zgodi. Bog se skriva
za debelim zidom. Zdi se, da molči. Ker ne prodremo do Boga, nam gre kaj pogosto kakor učencem.
Zaspimo. Naša molitev zaspi. In Jezus nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne pridete v
skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli bomo v enake stiske kakor Jezus, v osamljenost, strah, zapuščenost, v stisko
in trpljenje. Molitev je za nas pot, da bomo kakor Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v največji
stiski oklepali Boga. Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje mu
gotovost, da tudi v smrti ne more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezusova molitev pa doseže vrhunec v
njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu, Jezus ne moli samo zase, ampak tudi za svoje morilce: »Oče,
odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34). In Jezus umre z besedo molitve na ustnicah. To je verz iz
Ps 31, iz judovske večerne molitve. Kakor pobožen Jud moli Jezus na koncu svojega življenja: »Oče, v tvoje
roke izročam svojega duha« (Lk 23,46). Toda Jezus doda besedam psalma svoj Abba-nagovor. Prav na
križu nagovarja Boga nežno kot svojega Očeta. V smrti se vrača k Očetu. Kljub vsej grozi Jezus v molitvi
vzdrži in ostane tako sredi svoje največje stiske v odnosu z Bogom. Da, odnos z Bogom ga osvobaja od
moči ljudi. Nad njim ne morejo triumXirati niti njegovi morilci.

Namesto tel.številke 041 649 617, do preklica uporabite številko: 051 649 617.
Če kdo želi duhovni pogovor, se lahko dogovorimo za srečanje v velikem tednu od
ponedeljka do srede. Za obisk bolnikov sem na voljo na veliki petek dopoldne.
Krizmena sv.maša je letos v Novi Gorici na veliki četrtek ob 10.00. Pri tej sv. maši duhovniki
obnovijo svoje zaobljube, škof pa posveti sveta olja, ki se uporabljajo pri podeljevanju sv.
zakramentov: krstno olje (z njim se mazilijo katehumeni in novokrščenci), bolniško olje
(maziljenje bolnikov in ostarelih tudi ob previdevanju) in sv. krizma (sv. olje, ki se uporablja
ob maziljenju novokrščencev, katehumenov, podelitvi sv. birme, ob posvečenju
duhovnikov, škofov, posvetitvi cerkva (mazili se oltar) in zvonov
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In položili so na žrebe svoja oblačila in nanj posadili Jezusa. Ko pa je šel dalje, so na pot
razgrinjali svoje plašče. In ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev
z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki so jih videli. Klicali
so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih
in slava na višavah!« Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: »Učenik, posvári svoje učence!«
Odgovoril jim je: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili.« (prim. Lk 19,35–40)

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,
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Sporočila
Tepih v cerkvi sv. Petra je dotrajan. Zato se župnija priporoča za vaš dar za nakup tepiha v
presbiteriju (pod glavnim oltarjem). Cena bo predvidoma 900€ do 1000€. Vaš dar lahko
izročite župniku, ki vam da potrdilo ali pa na TR župnije (naveden v oznanilih - s pripisom
namena “TEPIH”). Po zbranih darovih bomo tepih naročili pri Xirmi Baloh d.do.
Če kdo želi DUHOVNI POGOVOR, se lahko dogovorimo za srečanje v velikem tednu od ponedeljka do
srede. Za obisk bolnikov sem na voljo na veliki petek dopoldne.
KRIZMENA SV.MAŠA je letos v Novi Gorici na veliki četrtek ob 10.00. Pri tej sv. maši duhovniki obnovijo
svoje zaobljube, škof pa posveti sveta olja, ki se uporabljajo pri podeljevanju sv. zakramentov: krstno olje
(z njim se mazilijo katehumeni in novokrščenci), bolniško olje (za maziljenje bolnikov in ostarelih tudi ob
previdevanju) in sv. krizma (sv. olje, ki se uporablja ob maziljenju novokrščencev, katehumenov, podelitvi
sv. birme, ob posvečenju duhovnikov, škofov, posvetitvi cerkva (mazili se oltar) in zvonov.
Maziljenje torej pomeni posvečenje in posest, ki jo nad nami prevzame Sveti Duh, da bi tako maziljeni prejeli
oporo in moč. Z maziljenjem, ki ga prejmemo pri zakramentih, sodelujemo pri Kristusovem maziljenju in smo
resnično kristjani, torej maziljeni, če to živimo v polnosti in dosledno. To se še posebej zgodi z našim
pričevanjem v družbi, saj smo bili pri zakramentih maziljeni, torej poslani oznanjat Kristusovo sporočilo (prim.
Uvod v Rimski pontifikal).

VABILO KARITAS: akcija “Pomagajmo preživeti in živeti” - na razpolago so položnice. Bodimo
solidarni z najrevnejšimi v Sloveniji. Vsak dar šteje.
SPOVEDNI DAN V DEKANIJI:
Spoved v Sežani je tudi v velikem tednu. (14.4. od 18h-19h; 15.4. od 10h-12h; 16.4. od
10h-12h; 17.4. od 10h-12h in od 15h-17h).
Pri nas je velikonočna spoved v Tomaju v ponedeljek, 15.4. ob 18.30, ob 18.45 sv. maša.
V Kazljah sem na razpolago za spoved na veliki četrtek 18.4. ob 17.00, ob 17.30 sv. maša.
Spoved je v zakristiji.
V Tomaju spovedujem tudi na veliki četrtek 18.4. ob 18.30, ob 19h sv. maša v župnijski cerkvi.
V velikem tednu, nimamo verouka. Otroci se obvezno
udeležujete obredov na veliki četrtek, petek in soboto.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI:
PONIKVE ob kapelici: ob 14h
AVBER v cerkvi: ob 14.30
DOBRAVLJE ob kapelici: ob 15.00
GRAHOVO BRDO ob kapelici: ob 15.30
UTOVLJE v cerkvi: ob 16h
KRIŽ v cerkvi: ob 16.30
TOMAJ v cerkvi po vigiliji: ob 19.00
KAZLJE v cerkvi po nedeljski maši na veliko noč: ob 8.00
Za vaš dar ob blagoslovih jedi se vam že vnaprej zahvaljujem.
Darovanje v cerkvi na veliki četrtek je namenjeno za potrebe dekanijske Karitas, na veliki petek ob
božjem grobu za Sveto deželo, na vigilijo za župnijo, VELIKONOČNI OFER na veliko noč je tudi za ŽUPNIJO
(Kazlje, Tomaj in Avber). Bog povrni za vaše velikonočne darove.

Velikonočna procesija okrog cerkve je v nedeljo v Kazljah in v Tomaju pred sv.mašo.
Vsem vam, dragi župljani, želim ob pričakovanju praznika Jezusovega vstajenja obilje milosti
in radosti, saj nam daje upanje, da bomo tudi mi sami deležni vstajenja in poveličanja v božji
slavi. Naj vesela aleluja zazveni v naših srcih in to radost praznujmo ob svojih dragih.
Ponesimo pa ga tudi tistim, ki so osamljeni, preizkušeni v trpljenju in boleznih.

RAZPORED SV. MAŠ v velikem tednu

15.04.2019
PONEDELJEK

(velikonočna spoved ob 18.30)
✞JOŽE GORUP, Tomaj 11

VELIKEGA TEDNA

KAPELA

18.45

16.04.2019
TOREK

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

17.04.2019
SREDA

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

KAZLJE

17.30

TOMAJ

19.00 V priprošnjo Devici Mariji za

TOMAJ

19.00 Bogoslužje velikega petka

TOMAJ

19.00

KAZLJE

8.00

VELIKEGA TEDNA

VELIKEGA TEDNA

18.04.2019
VELIKI
ČETRTEK

otroke, ki so ostali brez staršev,
Tomaj 46a

SPOMIN ZADNJE VEČERJE

19.04.2019
VELIKI
PETEK

✞✞ PUPIS, Kazlje 44

SPOMIN JEZUSOVE SMRTI

20.04.2019
VELIKA
SOBOTA

✞ZORA

in ✞✞ŠKERLJ, Tomaj 46a

VIGILIJA VELIKE NOČI

21.04.2019
VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

✞ MARIJA

ŠKAPIN, 30.dan

TOMAJ

10.00 ZA ŽUPLJANE

AVBER

11.30

ALOJZ in MARIJA FABJAN,
Ponikve 8
✞✞

