NEDELJSKI
NEDELJSKI EVANGELIJ
EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

Lk 3,15–16.21–22
ODPRTA NEBESA
Nekoč nam je afriški misijonar pripovedoval, kaj tamkajšnje prebivalce privlači h krščanstvu.
Njihova domača vera je animizem – vera v duhove. Povsod so nevidno prisotni, večinoma pa
so hudobni. Povzročajo vsakovrstno zlo v naravi in pri ljudeh. Krotijo jih čarovniki, toda
njihova zarotovanja malo zaležejo. Zato žive ljudje v neprestanem strahu. Krščanska vera pa
uči, da svet ni pod oblastjo duhov, temveč mu vlada vsemogočni Bog, ki je Oče, ki ima ljudi
rad, ki sicer dopušča zlo, a ga obvlada in ga obrača
ljudem v dobro. Jezus je okusil zlo, a ga je tudi
premagal. Kdor sprejme krščanstvo, se otrese
strahu pred duhovi, pridruži se Kristusu
zmagovalcu, po svojih močeh skupaj z njim
premaguje zlo in veruje v dokončno zmago
dobrega. Evropski človek sicer ni animist v
afriškem smislu, prisotnost zla v naravi in v sebi pa
prav tako čuti. Dolga stoletja se je zdaj manj zdaj
bolj uspešno spopadal s tem zlom, verujoč v
Kristusa. Pozneje pa si je ustvaril znanost in
tehniko. Vse bolj se je začel zanašati nanju. V njima
je zaslutil čarobno moč in začel iz svoje srede
preganjati zlo. Marsikaterega hudega duha mu je
res uspelo ugnati. Postal je samozavesten. Kristus
mu je bil odveč. Zavrgel ga je. Zgodilo se je pa
nekaj, česar še v sanjah ni pričakoval. Hudobni duh
ni bil premagan, ampak se je le potuhnil in začasno
umaknil. Vrača se. Vrača z druščino, ki je videti
sedemkrat hujša.

DROBNE MISLI
ZAČNI VSAK DAN ZNOVA

Začni vsak dan kot nov človek. Vsak dan naj bo tvoj prvi, čisto prvi dan. Včeraj in
vsi pretekli dnevi in leta so mimo, pokopani v času. Zato jih ne moreš več
spreminjati. So ostale črepinje? Ne vlači jih s seboj, kajti vedno znova te bodo
ranile, tako da končno ne boš mogel več živeti. So črepinje, ki jih lahko ozdraviš z
resničnim odpuščanjem. In so črepinje, ki jih niti z vso ljubeznijo ne moreš
pozdraviti. In te moraš izpustiti. Vsak dan moraš začeti znova. To je resnična
umetnost življenja. Vsak dan znova oživi kot sonce. Vsak dan vstani iz noči.
Vsak dan začni znova, poln upanja in zaupanja.
Toda brez črepinj včerajšnjega dne!
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Ko je vse
ljudstvo
prejemalo
krst
in je bil tudi
J e z u s
krščen
ter je molil,
se je odprlo
nebo.
Sveti Duh je
p r i š e l
nadenj
v telesni
p o d o b i
kakor golob
in zaslišal se
je glas iz
neba:
»Ti si moj
ljubljeni Sin,
nad teboj
i m a m
veselje.«
(Lk 3,21–22)
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DUHOVNI KOTIČEK
Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami
postali Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega
otroka. Te besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h
Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah našega
življenja.

RAZPORED SV. MAŠ

14.01.2019
PONEDELJEK
Feliks Nolanski, mučenec

KAPELA

15.01.2019
TOREK

KRIŽ

17.30

✞ STANKO IN ETA PIRC, Križ 190

16.01.2019
SREDA

KAPELA

17.30

✞HELENA

Maver, opat

8.00

Marsel I., papež

17.01.2019
ČETRTEK

KAPELA

17.30

Blagoslov domov in družin: V ponedeljek in torek v Kazljah, v sredo v Kazljah ter Dobravljah, v
četrtek v Šepuljah, v petek v Gradnjah in Avberju, v soboto pa v Ponikvah.
Hvala pevcem in pevkam MPZ Sežana, solistom in godbenikom orkestra Cum Jubilo iz Trsta za
čudovit božični koncert v vaškem domu.

20.01.2019
2 NEDELJA MED
LETOM

GEC, Tomačevica,

✞ ANA

NUSDORFER, Tomaj 7

KAPELA

17.30

✞ HENDRIK FILIPČIČ, Tomaj 61a

KAPELA

17.30

✞✞

Germanik, mučenec

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo majhno
stanovanje ali veliko hišo – kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet. Naj ti bo
dano srečati ljudi, ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. Nauči se živeti s svojimi
omejenostmi, ne da bi se čutil manjvrednega. Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer
ne vzbujajo zavisti. Gospod naj te blagoslavlja na tvoji življenjski poti. Če bo pot, po
kateri te bo vodil, kamnita, naj ti da pravo obutev. Podari naj ti odprte oči za vse
čudovite stvari ob robu poti. Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo in naj te varuje
pred tem, da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot. Ne oziraj se na
prehojeno pot, usmerjaj svoj pogled proti cilju.

p.n. Tomaj

(Blagoslov domov v Šepuljah)

Marjeta Ogrska, devica in
kraljična

19.01.2019
SOBOTA

(Blagoslov domov v Kazljah)

(Blagoslov domov v Kazljah in
Dobravljah)

Anton Puščavnik, redovnik

18.01.2019
PETEK

PO NAMENU

(Blagoslov domov v Kazljah)

(Blagoslov domov v Gradnjah in
Avberju)

ROZA in MIRO ŽVAB, Tomaj
94b
(Blagoslov domov v Ponikvah)

KAZLJE
SV.ANTON

8.30 V ZAHVALO, KAZLJE 16
10.00 ZA ŽUPLJANE

Vsak kristjan bi moral biti stalno znamenje Božje zaveze v svetu. Kristjani bi morali
biti ponosni na to svojo izvoljenost, na pripadnost Bogu, tudi ob nasprotovanju
sveta. Toda, ali smo res? Vzemimo samo majhen izraz svoje vernosti: Se pred
kosilom pokrižamo tudi v javnosti: npr. v gostišču, pred ljudmi, ali pa nas je sram
pokazati svojo vernost?
Svetega Ignacija Antiohijskega, ki se nikakor ni hotel odreči krščanstvu, je poklica
predse rimski cesar Trajan in mu posmehljivo in prezirljivo dejal: »Ignacij, ti si
pravo revše!« Ignacij pa mu je pogumno odgovoril: »Nihče naj se ne drzne Ignacija
imenovati reveža, kajti jaz nosim Kristusa!« »Kako moreš reči, da nosiš Kristusa?«
pravi cesar. »To je vzvišen dar, ki sem ga dobil pri krstu,« je odvrnil Ignacij.

