RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMA

Božja beseda:

31.05.2021
PONEDELJEK

https://hozana.si?
datum=31.5.2021

OBISKANJE DEVICE MARIJE

KRIŽ ob
19.00

OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
SVETA TROJICA

V ČAST IN ZAHVALO ANGELOM VARUHOM, pn.
Dragice Pirc

Božja beseda:
https://hozana.si?

01.06.2021
TOREK

datum=1.6.2021

Justin, mučenec

02.06.2021
SREDA

Božja beseda:
https://hozana.si?

Marcelin in Peter, mučenca

Štev.:23/LETO IX.

datum=2.6.2021

30. MAJ 2021

Božja beseda:

03.06.2021
ČETRTEK

https://hozana.si?
datum=3.6.2021

Ž.CERKEV ob +V ČAST SV.DUHU PN. ŽVAB, Dutovlje 21
19.00

Iz svetega evangelija po
Mateju (Mt 28,16-20)
Tisti čas se je enajst
učencev odpravilo v
Galilejo na goro, kamor
jim je bil Jezus naróčil. Ko
so ga zagledali, so se mu
do tal priklonili, nekateri
pa so dvomili. Jezus je
pristopil in jim
spregovóril: »Dana mi je
vsa oblast v nebesih in na
zemlji. Pojdite torej in
poučujte vse narode.
Krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in Svetega
Duha in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli
sem vam zapovedal! In
glejte: jaz sem z vami vse
dni do konca sveta.«

SVETO REŠNJE TELO IN KRI,
zapovedan praznik
Božja beseda:

04.06.2021
PETEK

https://hozana.si?
datum=4.6.2021

KAPELA ob
19.00

+STANISLAVA DROBNIČ, Tolmin

Kvirin iz Siska, šk. in mučenec
Božja beseda:
https://hozana.si?
datum=5.6.2021

05.06.2021
SOBOTA

KRIŽ ob
19.00

+IRENA FURLAN, Križ 134

KAZLJE 8.30

++ALBIN in FRANC KRIŽMAN,
Kazlje 4h

Ž.CERKEV ob
10.00

ZA ZDRAVJE, za žive in pokojne v župniji

Bonifacij, škof in mučenec

07.06.2021

Božja Beseda:

10. NEDELJA MED LETOM
(zunanja slovesnost praznika
Sv.Rešnjega TELESA IN KRVI)

https://
hozana.si?
datum=6.6.2021

Za vzdrževanja župnije še vedno
upam na vašo pripravljenost, da
prispevate prostovoljno svoj dar na
TRR župnije TOMAJ za namen:
(CHAR) za vzdrževanje župnije. TRR
je izpisan na naslovnici oznanil.
Lahko tudi osebno. Obvestilo o
prilivih bo tedensko v oznanilih.
Iskrena hvala vsem, ki darujete v ta
namen.

/


J


Prvoobhajanci imate srečanje ob
ponedeljek v župnišču: ob 15h
BIRMANCI: v četrtek pridete k maši
ob 19h, potem pa SPOVED za vas.
V tem tednu hvala darovalcem za
župnijo: 0

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; Tel.: 041 302 147; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

http://zupnija-tomaj.rkc.si/2020/12/24/prenos-mas-v-zivo

Beseda o BESEDI, Mt 28,16-20
SVETA TROJICA – TRI BOŽJE OSEBE, EN SAM BOG
Nicejsko-carigrajska veroizpoved, ki jo vsako nedeljo
»obudimo« pri sveti maši in v krajši obliki izpovemo ob
podeljevanju zakramentov, je vodilo naše izpovedi vere, ki ji
rečemo katoliška. Predno je nastala takšna formulacija je
bilo potrebnih kar nekaj koncilov in sinod škofov. To je po
eni strani dokaz, da trdno verovati ni ravno enostavno in
enoznačno, posebej takrat, ko je potrebno to vero razumsko
utemejevati. Dokaz za to so zgodovinski razkoli znotraj
Cerkve, katere ustanovitelj je Jezus Kristus. Od razkola v
11.stoletju do pojava protestantizma v 15.stoletju pa vse do
danes, ko niti znotraj rimske Cerkve ni dokončne enovitosti.
Na delu pač ni samo sv. Duh, ki edini vodi Cerkev, pač pa tudi
zli duh, ki Cerkev stalno ruši. Ravno zato papež Frančišek,
navdihnjen s sv. Duhom napoveduje sinodo, ki bo drugačna.
Začele jo bodo krajevne Cerkve – posamezne ško ije, Cerkev
na kontinentih in na koncu Univerzalna sinoda vseh škofov
katoliške Cerkve leta 2023 v Rimu. To bo prva
decentralizirana sinoda, o čemer je papež Frančišek v nekem
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smislu nakazal že leta 2015.
Ko je Jezus svojim učencem obljubil Svetega Duha, jim je rekel, da jih ne bo pustil samih
marveč da jih bo vodil do spoznanja resnice ter jim pokazal, kaj naj storijo in česa naj se
izogibajo. Iz besed, s katerimi se je izrazil po Janezovem evangeliju, pa resnica ni bila le v tem,
kar se uresniči v običajnem življenju, ampak je govorila tudi o veliko globlji "resnici"
transcendentalne narave. Tu je zapisano:
»Ko pa bo prišel Duh resnice, vas bo vodil do celotne resnice, ker ne bo govoril zase, temveč bo
povedal vse, kar je slišal, in vam naznanil prihodnje stvari. Slavil me bo, ker bo vzel tisto, kar je
moje, in vam to sporočil. Vse, kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo vzel, kar je moje, in vam
o tem povedal« (prim. Jn 16,13-15). Skratka, Sveti Duh bo svojim učencem oznanil vse
resnično, ker »jemlje« od Očeta in Sina; kar pomeni, da je vedno sodeloval z obema in z njimi
tvori enega Boga, sicer logična Jezusova disgresija nase, Svetega Duha in Očeta. Zato izrazi, kot
so: "Duh preiskuje vse, tudi božje globine" In "božje skrivnosti, ki jih pozna samo Božji duh" (1
Kor 2, 10. 11) ne bi imeli nobenega smisla. Kako bi Sveti Duh sploh lahko spoznal skrivnosti
božanstva, če ne bi bil sam Bog? No, Sveti Duh ni samo Bog, ampak je od večnosti povezan z
Očetom in Sinom in tvori občestvo z njimi. To predpostavlja, da je Bog samo eden, vendar v
treh osebah; tri osebne snovi (hipostasis), ki spadajo v eno samo bistvo ali skupno snov in
izvirajo ena od druge od večnosti. Če ne bi bilo tako, ne bi imela smisla niti Jezusova spodbuda
apostolom, naj krstijo vse "v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha"; Peter pa tudi po svojem
govoru na binkošti vabi Jude, naj se krstijo v Jezusovem imenu (prim. Apd 2,38).
Duh nam tako ponazarja tudi resnico o samem Bogu, ki je bila pred Jezusom Kristusom le
namignjena z nekim imenom ali dejanjem v množini ("Naredimo človeka po svoji podobi"; trije
obiskovalci ob Mambrejevih hrastih), kar pa je nedvoumno izraženo po Božji inkarnaciji kot jo
zariše Janez: "V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog ... In
Beseda je postala meso in prebivala med nami" (Jn 1, 1. 14).

Nadaljevanje s prejšnje strani

Bog, ki je eden in Troedin, ki je, čeprav je
Eno in Edinstveno, hkrati Tri, dejavno
občestvo Oseb: Očeta, Sina in Svetega Duha,
ki pa ne izključujejo individualnosti in
edinstvenosti. Cerkveni očetje so
pravzaprav vztrajali pri ljubečem odnosu
teh treh oseb: po sv. Avguštinu so to
Ljubimec (Oče), Ljubljeni (Sin) in Ljubezen,
slednji pa Sveti Duh, ki oba veže v neločljivo
vez od večnosti. Če je Bog ljubezen, je
ljubezen v polnem, univerzalnem smislu in
je lahko samo v sebi. No, kako bi lahko bila resnična ljubezen, če ne bi bila Eno in Tri hkrati?
Če rečemo, da je Bog Vsemogočni, je v resnici že v dejanskem smislu že sam po sebi; in
pravzaprav je izraz njegove vsemogočnosti biti Eden in Tri. Če je Bog oseba, mora biti eno; če
gre za ljubezen do občestva, mora v sebi nujno uresničiti neskončno ljubezen v sebi: Oče, Sin
in Duh.
Vse te argumente izrazimo s posebnim izrazom, ki ga je v drugi polovici drugega stoletja
uvedel Tertulijan: Presveta Trojica. Bolj kot neologizem pa je treba povzdigniti idejo, torej
osnovno resničnost resničnega božjega bitja, ki samo po sebi seveda ostaja nedoumljiva
skrivnost, pred katero lahko človek uporablja samo poklon in spoštovanje. Nihče še ni mogel
razložiti, kako je lahko Bog ena in hkrati tri enake in ločene osebe; kdorkoli je poskusil, ga je v
svojem namenu ustavila ista troedina božanskost in razumel je, da najboljša rešitev ni
preiskava po bizantinsko, temveč sprejemanje z vero. O tej skrivnosti lahko tudi
racionaliziramo, vendar je ne moremo osvojiti ali omejiti. Navsezadnje ima Bog pravico biti
sam, ne glede na človeka, distancirati se od naših parametrov razumevanja; izkoristiti njegovo
kakovostno razliko od nas. Celo veliki duh Tomaž Akvinski obstane na kolenih pred to
skrivnostjo v svojem temeljnem delu Summa Theologica
Kljub vsemu temu pa nismo pasivni gledalci ob trinitarni skrivnosti. Dejstvo, da se je Bog
učlovečil v Jezusu Kristusu, tako da je živel našo zgodovino in nas vodi v večno življenje po
teologalnih poteh vere, upanja in ljubezni, ki ponazarja ustreznost blaženih kot program
življenja in nam pove, da smo povabljeni tudi mi identi icirati se s trinitaričnim življenjem
samim, da bi lahko v njem sodelovali in dosegli stanje pobožanstvenja človeštva.
Sodelujemo v skrivnosti Enega in Troedinega Boga, ker nas On sam očara in vodi ter nas
vključi, da bomo lahko sami izkusili isto dimenzijo ljubezni nepretrgane kohezije.
Pravzaprav smo po zaslugi Svetega Duha po Očetu vodeni po Jezusu Kristusu; ravno zato, da
sledimo Jezusu, se mu prilagodimo, izenačimo njegovo prijateljstvo in sledimo njegovim
naukom, ko nas spodbuja Sveti Duh, tako da po Kristusu samem dosežemo absolutno resnico,
ki je Oče.
Evharistični kruh, ki ga jemo po Očetovi volji in moči Svetega Duha postane Telo Jezusa
Kristusa; Krst in vsi zakramenti, ki jih prejmemo, so vidni znaki operativne navzočnosti
Jezusa, ki deluje v nevidni obliki z delom Duha in v vsakem od teh znamenj nas vodi k Očetu.
Vsako dobrodelno delo, vsak projekt, vsako pastoralno dejanje ima v središču evharistijo in
prav zato ga oživlja Trojica, ki predlaga in deluje v nas. Skratka, krščansko življenje je v celoti
trinitarično življenje. Če Pavel reče, da zanj »živi Kristus« (Fil 1,21), Kristus ni nikoli ločen od
Očeta in Duha in v njih živimo in delamo. In vedno so Trije naš cilj za sedanje življenje glede
na prihodnje, ki ga bomo živeli v objemu Presvete Trojice.

