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   Štev.: 25/letnik V.                                                                            11 JUNIJ 2017 

Jn 3,16–18 
ŠUM OCEANA 

 
Naše življenje je polno skrivnosti. Skrivnostna je mrtva narava, skrivnostna živa, 
skrivnostno je vesolje, skrivnostna sta prostor in čas, največja skrivnost pa smo 
ljudje. Kdor dopušča skrivnost, dopušča obstoj nečesa, kar ga presega. Zato se 
nekaterim upira, da bi skrivnosti priznali. Bojijo se, da bi ob njih postali majhni. 
Priznati skrivnosti pa lahko pomeni možnost, da ob nečem, kar je veliko, tudi sam 
postajaš velik. Tako je z našim krščanskim prizna vanje skrivnosti Boga Očeta, 
Sina in Svetega Duha. Nikoli ne bomo mogli pretočiti tega neskončnega oceana v 
našo plitvo peščeno jamico. Tistih nekaj kanglic, ki jih pa le moremo zajeti, nam 
daje slutiti, kaj šumi v njegovih globinah.  
Šumi moč, ki ustvarja, šumi modrost, ki ureja, šumi lepota, ki razporeja. Če se 
nam kdaj zdi, da je ta moč neukročena, ta modrost nedorečena in ta lepota 
neurejena, je najbrž zato, ker nam manjkajo ustrezan merila. 
Naslednji šum, ki ga zaznamo, je šum življenja. Naš Troedini Bog je živi Bog in 
Bog živih. Vse, kar na zemlji raste, je presajeno k nam iz njegove drevesnice. On 
domerja let pticam, stopinje zverem in pota ribam. On vdihuje nam ljudem 
oživljajočega duha, po katerem postanemo njegova podoba. 
Že nas preseneča nov šum, šum ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh so eno samo 
osrečujoče pretakanje ljubezni; so večna ljubezenska izmenjava vsega, kar so in 
kar imajo. Tako se dajejo drug drugemu in tako drug drugega sprejemajo, da je 
njihovo ime En sam Bog! 
Najlepše pa je, da je ta Troedini nas ljudi privzel v svoj ljubezenski krog. Bog Sin je 
postal naš Brat. V njegovih žilah šumi naša kri in v naših njegova. Po njem smo 
člani Božje družine, sprejeti v krog večne Božje ljubezni  
Skrivnost, ob kateri človeška majhnost postaja božansko velika. 

Bog je namreč  
svet tako ljubil,  

da je dal svojega  
edinorojenega Sina,  

da bi se nihče,  
kdor veruje vanj,  

ne pogubil, ampak 
imel  

večno življenje.  
Kdor vanj veruje,  
ne bo obsojen;  

kdor pa ne veruje,  
je že v obsodbi,  

ker ne veruje  
v ime 

edinorojenega  
Sina Božjega.  

 
(Jn 3,16.18) 
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Danes in naslednji teden je še možna prijava za oratoriji 2017. 
Delitev spričeval je 25. Junija pri župnijski sv. maši v Tomaju. 
V soboto imamo župnijsko romanje v Drežnico. Odhod avtobusa iz Tomaja ob 6.30h 
zjutraj. 25. Junija romanje na sv. Goro ob obletnici prikazovanja. Odhod avtobusa ob 
13.30 iz Sežane in nato naprej po Krasu. Prijavljajte se g. župniku v Sežano.  
S torkom 27. junija pričenjamo Oratorij 2017 “Dotik nebes”. V zgodbi, ki nas bo 
spremljala cel teden, bomo sledili Mariji, nebeški Materi, z igrivostjo in otroško vero. 
Z veseljem, kajti veselega kristjana potrebujemo v današnjih časih. In to pokažejo 
najbolj naši otroci. Prisrčno vabljeni – prihaja polno novih presenečenj. 



  

12.06.04.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
    800 

 
Po namenu od drugod 

13.06.2017 
TOREK 
Anton Padovanski, duh. 

 
BRITOF 

 

  1900 
 
V Milan, Alojzija Mahnič, Tomaj 94 

14.06.2017 
SREDA 
 

 
KAPELA 

          
   800 

 
Po namenu od drugod 

15.06.2017 
ČETRTEK 
SV. REŠNJE TELO IN 
KRI 

 
TOMAJ 
(ž.cerkev) 

 
  1900 

 
V zahvalo za božje varstvo, Križ 197 

16.06.2017 
PETEK 
 

 
 
KAPELA 

   
   800 

 
Po namenu od drugod 

17.06.2017 
SOBOTA 
 

 
DREŽNICA 

 
 

 
ROMANJE V DREŽNICO 
(VV Cotič, Križ 150) 

18.06.2017 
11. NEDELJA 
MED LETOM 

 
PLISKOVICA 
SV.ANTON 

         
  830 
1000   

 
VV Žerjal, Pliskovica 58 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

Oče je zadnji vir vsega, ljubeči in povezovalni temelj vsega, kar biva. Sin, ki ga odseva in po 
katerem je bilo vse ustvarjeno, se je povezal s to zemljo, ko je v Marijinem telesu prevzel 
človeško podobo. Sveti Duh, neskončna vez ljubezni, je najtesneje navzoč v srcu vesolja, 
saj spodbuja k novimi potem in zanje razvnema. Svet so kot eno samo Božje počelo 
ustvarile vse tri Osebe, vendar vsaka izmed njih uresničuje to svoje delo v skladu s svojo 
lastno osebno identiteto. Zato moramo, »ko z občudovanjem opazujemo veličino in lepoto 
vesolja, slaviti Sveto Trojico.« Vera v enega in edinega Boga, ki je troedina skupnost, 
kristjane spodbuja k misli, da je v stvareh v resnici zaznati trinitarični odtis. Sv. Bonaventura 
je trdil, da je človek pred izvirnim grehom lahko odkril, kako vsaka stvar »pričuje, da je Bog 
troedini«. Sveti frančiškan uči, da vsebuje vsaka stvar pravo trinitarično strukturo, ki je tako 
resnična, da bi se lahko vanjo sami od sebe poglabljali, če pogled človeško ne bi bil omejen, 
zastrt in šibak.  
Zato nas izziva, naj skušamo umevati stvarnost s ključem Svete Trojice. 
Božje Osebe so medsebojni odnosi, svet pa, ki je bil ustvarjen po Božji podobi, je mreža 
odnosov. Ustvarjena bitja se obračajo k Bogu in po njem je vsakemu živemu bitju lastno, da 
teži k drugi stvari. Tako lahko v vesolju srečamo številna trajna razmerja, ki se skrivnostno 
prepletajo. To nas spodbuja k občudovanju številnih vezi, ki obstajajo med ustvarjenimi bitji, 
še bolj k odkrivanju ključa našega lastnega uresničevanja. Človek namreč toliko bolj raste, 
zori in se posvečuje, kolikor bolj se povezuje, kolikor bolj gre iz sebe, da bi živel v 
občestv(ovanj)u z Bogom, drugimi in vsemi bitji. Tako se v svojem lastnem bivanju oklepa 
tiste trinitarične razgibanosti, ki jo je Bog vanj vtisnil ob stvarjenju. Vse je povezano in to nas 
vabi, naj zorimo v celostni solidarni duhovnosti, ki vre iz skrivnosti Svete Trojice . 

Bog, zame si čisto blizu, zame si tu, 
prisoten, da te občutim  
in se te dotaknem.  
Prisoten si v meni,  
bolj kot zrak v mojih pljučih,  
bolj kot kri v žilah.  
Bog, moj Bog, verujem vate:  
tako kot slep človek verjame v sonce,  
ne ker ga vidi, ampak ker ga občuti. 
Ljubi Bog, z Jezusom si mi dal slutiti, 
koliko ti je do mene.  
Kako zelo me ljubiš!  
Svojo ljubezen do mene  
si položil v vso naravo  
in v ljudi okoli mene.  
Ti si Bog ljubezni.  
S tisočimi rokami me božaš. 
S tisočimi usti me poljubljaš.  
S tisočimi plodovi me hraniš. 
Vse si mi podaril, vse, kar imam,  
in vse, kar sem.  
Na tisočih perutih me nosiš.  
Pri tebi sem doma kot otrok. 

 


