RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA

11.04.2022
PONEDELJEK
12.04.2022
TOREK

KRIŽ ob 19.00 + + s t a r š i F I L I P Č I Č i n R E G I N A

TROBEC, pn. Filpčje Brdo 2

13.04.2022
SREDA
14.04.2022
VELIKI ČETRTEK

15.04.2022
VELIKI PETEK
16.04.2022
VELIKA SOBOTA
17.04.2022

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA VSTAJENJA

K A P E L A o b ++ GRMEK, Dobravlje 4b
19.00

KAZLJE ob ZA ŽUPNIJO
17.00
(darovanje za Ukrajino)
T O M A J o b V ČAST SV. JOŽEFU, Tomaj 7
(darovanje za Ukrajino)
19h
T O M A J o b OBREDI VELIKEGA PETKA
(darovanje za kristjane v Sveti deželi)
19.00
V I G I L I J A BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDI - po razporedu
VELIKE NOČI
T O M A J o b PO NAMENU TOMAJ 120
(darovanje za župnijo)
19h
K A Z L J E o b +FILIP TRBIŽAN, Kazlje 21
8.15
(darovanje za župnijo)
TOMAJ ob
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
10.00
(darovanje za župnijo)
A V B E R o b ++ BRIŠAR in PEGAN, Ponikve 30
(darovanje za župnijo)
11.45

VEROUK: VELIKONOČNO-PRVOMAJSKE POČITNICE - Spoved v Sežani v velikem tednu:
11.4. od 10h-12h in od 16h-18h; 12.4. od 10h-12h; 13.4. od 10h-12h. Otroci, posebej birmanci
vabljeni k vsem obredom velikega tedna (če napišem obvezno, je menda isto ko nič):
Veliki četrtek - spomin Jezusove zadnje večerje z učenci - ustanovitev evharis je
Veliki petek - češčenje križa, branje pasijona, dan Jezusove smr na križu (zvonovi ne zvonijo,
oglasijo se šele na velikonočno jutro)
Velika sobota - Jezus je v grobu, Jezus je resnično umrl, kakor bo vsak izmed nas, toda treji dan
vstane in nam s tem zagotavlja tudi naše vstajenje. “Če Kristu ni vstal, potem je prazno naše upanje
in vera” pravi apostol Pavel. Na predvečer velikonočnega jutra je vigilija, blagoslov ognja, hvalnica
velikonočni sveči - znamenju Vstalega Zveličarja, bdenje - branje božje besede in slovesna sveta
maša. Na veliko noč procesija z Najsvetejšim okrog cerkve v Kazljah in Tomaju. (svojčas so kristjani bdeli
celo noč ob branju Božje Besede do velikonočnega jutra - Slovesne ali velike vigilije so trajale od deve h zvečer do treh zjutraj in
so jih sklenili s sveto mašo ob zori in procesijo po vasi). BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI: ob 14h v Ponikvah,
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14.30 v Dobravljah, 15.00 v Avberju, na Grahovem Brdu ob 15.15; v Utovljah ob 15.30; v Križu ob
16h; v Tomaju po vigiliji; v Kazljah po nedeljski maši.

Štev.:16/LETO X.

10. APRIL 2022

Svojega obraza ni
skrival pred
sramotenjem
(tretji spev
Gospodovega
služabnika)
Berilo iz knjige
preroka Izaija (Iz
50,4-7)
Gospod Bog mi je
dal jezik učencev:
da bi znal krepiti
omagujoče,
zgodaj mi zbuja
besedo, zgodaj mi
zbuja uho, da
prisluhnem
kakor učenci.
Gospod Bog mi je
odprl uho in jaz
se nisem upiral,
nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so
mi pulíli brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi
pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem narédil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel,
da ne bom osramočen.

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://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

RAZMIŠLJANJA
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Citat, ki ga nekateri pripisujejo
Doris Day, odgovarja na vprašanje,
kaj bi lahko naredil papež Pij XII.,
da bi se zoperstavil Hitlerju, ki je
zajel Jude in jih poslal v
koncentracijska taborišča: “Lahko
bi v Berlin prijahal na osličku.”
Ta citat, verjeli ali ne, povzema vso
dramo Jezusovega dejanja ob
vhodu v Jeruzalem, da bi obhajal
pasho. Mestu je vladal Herod,
lutka, s katero so upravljali rimski
okupatorji in vodstvo templja.
Jezusova ježa je simbolno izpolnila
Zaharijevo prerokbo in je bila
posmeh zmagovitim pohodom generalov – zmagovalcev na belih konjih. To
dejanje je bilo ekstremno provokativno, da ga oblast ne bi mogla
spregledati. Jezus ni imel nobene oblasti in bistveno manj ugleda kot
katerikoli moderni papež. Predstava z oslom je bila prvo dejanje v drami, ki
se je končala s križanjem.
Liturgija cvetne nedelje bi bila le teater, če ne bi vplivala našo zavezo, da
sledimo Jezusu tam, kjer smo. Tam, kjer je tako preganjan vsak, kdor
oblastnikom govori resnico. Veliko prerokov so ubili, ker so izzvali status
quo: Gandi v Indiji, Dietrich Bonhoeffer in Franz Jägerstätter v nacistični
Nemčiji, Stephen Biko v južni Afriki, Martin Luther King v ZDA, Benigno
Aquino na Filipinih, Oscar Romero in jezuitski mučenci v El Salvadorju.
Kakšna vprašanja družbene pravičnosti čakajo nove voditelje naše dobe?
Letos beremo Lukov pasijon, neposreden obračun Jezusovih poslednjih ur
življenja, od maziljenja v Betaniji, do pokopa v grobnico. Naše skupnosti
berejo ta pasijon, da jih uvede v veliki teden. Post nas je pripeljal čez 40 dni
do tega praga osrednje skrivnosti naše vere, kjer se pokaže končna cena
tega, da smo Jezusovi učenci. To je pot križa. Za večino od nas bo delež
trpljenja z Jezusom skrit javnosti in ne-dramatičen.

Dosegli ga bomo tako, da se
bomo vsak dan borili, da bi bili
zvesti svojim načelom in svojim
obljubam. Tisti, ki bodo dočakali
starost, se bodo pridružili
trpljenju mnogih, številnim
pričevalcem, ki se darujejo za
družine in skupnosti, ko
izpolnjujejo svoje dolžnosti in
opravljajo naloge, da življenje
teče dalje.
Najhujše oblike trpljenja so
velikokrat komaj vidne, a ogromno prispevajo k mreži ljubezni, ki nas oblikuje – da
spremljamo šibke brez obsojanja, da smo pogumni pri vključevanju najbolj
odrinjenih članov naše družbe – duševno bolnih, ljudi v krizi, ljudi brez dokumentov,
beguncev, zapornikov. Biti z Jezusom ne pomeni samo posnemati njegove ljubezni,
ampak ljubiti ga takrat, ko je skrit v neljubljenih, oddaljenih in drugačnih, v naših
najmanjših bratih in sestrah (Mt 25).
Ko gremo v procesiji za cvetno nedeljo in zbrano poslušamo pasijon, smo spet
povabljeni, da razmišljamo o svojem mestu v pravi liturgiji sveta, človeškega sveta,
po kateri smo Cerkev današnjega časa, Jezusove priče, advokati vseh, ki so v
stiski. Kristusovo telo smo, ki umre na križu za vse. Naša solidarnost v trpljenju
postane naš delež pri vstajenju. Dobrodošli v velikem tednu.
Molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev
Dobri Bog, oče vseh ljudi,
v času velike s ske v naši domovini in po svetu izbiramo
može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornos
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

