
 
NEDELJSKI EVANGELIJ 

 
Še mnogo  
vam imam 
povedati,  

a zdaj bi še ne 
mogli nositi. 

Ko pa pride on,  
Duh resnice, vas 

bo vodil  
k popolni resnici;  

ne bo namreč 
govoril  

sam od sebe,  
temveč bo govoril,  

kar bo slišal,  
in vam bo 
oznanjal 

prihodnje reči. 
 

(Jn 16,12–13) 
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OBVESTILA za nedeljo sv. TROJICE 
Še vedno priporočam vaši dobrotljivosti orgle v Tomaju.  
PRIPOROČAM SE ZA NAROČILO SV. MAŠ. 
Še enkrat vabilo za večerno srečanje v Kulturnem domu v Tomaju – svečana akademija v 
počastitev tomajskemu pesniku g. Albertu Miklavcu ob 20-letnici smrti. Slavnostni 
govornik: ga. dr. Mira Cencič. Sodelujejo otroci osnovne šole in pevci MPZ Tabor iz 
Lokev. V nedeljo, 5. junija vas že danes vabimo na drugo predavanje v okviru 
praznovanja 700-letnice župnije. Gosta večera ob 19h v KD bosta g. Ivan Tavčar in g. 
Jože Škabar, ki nam  bosta predstavila življenje in delo msgr. Albina Kjudra in njegovo 
nekdanjo tomajsko knjižnico.  

Jn 16,12–15 
OSVOBAJAJOČA RESNICA O BOGU 

 

Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši – bilo mi je deset let – me je 
nekoč prevzela misel: ‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil 
človek svoboden!’ Čez nekaj trenutkov pa sem se zavedel, kako strašno 
bogokletna je bila ta misel. Vse poznejše življenje pa me je jasno 
prepričevalo, kako je prav nasprotno res: kako je prav Bog izvir resnične 
človekove svobode.« »Ko človek zanika pravega Boga, poklekne pred devet 
malikov,« pravi ruski pisatelj Dostojevski. Svobodo Božjega otroka zamenja 
za suženjstvo praznoverju (napovedovanju prihodnosti iz horoskopov ali kart, 
bioenergetiki, raznim kozmologijam) ali malikom (sovraštvu, denarju, želji po 
uživanju …). Ti maliki ga tako zasužnijo, da se jih zlepa ne more rešiti.  
V današnjem evangeliju nam Kristus obljublja Duha resnice, ki nas bo 
»uvedel v vso resnico« (Jn 16,13). Resnica o Bogu in človeku je, da smo 
ljudje srečni, ko imamo Boga za Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega Duha 
pa za Vodnika in Posvečevalca, na kar nas spominja današnji praznik Svete 
Trojice. Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega Duha, ki nas bo 
uvedel v »vso resnico« o Bogu in bo v naša srca vlil »upanje na Božjo slavo« 
(Rim 5,2). Naj nam nakloni tako upanje, saj to »upanje ne osramoti«. 

Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v 
nadzemeljski raj. Cvetice dobrave si venčajo 
glave, raduje se polje in gaj.  
Drevesa po vrtih cveto, po vejah pa ptice 
pojo, nebeški kraljici, Mariji Devici pozdrav 
ino slavo dajo. 
Že šmarnice bele cveto in vrtnice venec pleto, 
da krasnega maja, se slava obhaja cvetici 
Mariji lepo. 



 

21.05.2016 
SOBOTA 
 

 
 
PLISKOVICA 

          
1900 

 
Po namenu darovalca 
(tridnevnica) 

22.05.2016 
SVETA TROJICA  
KVATRE 
PRVO SV. OBHAJILO V 
PLISKOVICI 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 
 

        
  830  
 
1000 

 
Za prvoobhajance, Pliskovica 70 in 79 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

23.05.2016 
PONEDELJEK 
 

 
 
BRITOF 

  
 1900 

 
VV Starši in bratje Kos, Tomaj 46 

24.05.2016 
TOREK 
MARIJA, POMOČNICA 
KRISTJANOV 

 
BRITOF 

      1900 
 
V Orlando Ravbar, Tomaj 38 

25.05.2016 
SREDA 
 

 
 
KRIŽ 

 
 1900 

 
V Branko Banovac, Križ 76 

26.05.2016 
ČETRTEK 
SV. REŠNJE TELO IN 
KRI 

 
Ž. CERKEV 

 
 1900 

 
V čast angelom varuhom, Tomaj 120 
(tridnevnica pred prvim obhajilom) 

27.05.2016 
PETEK 
 

 
 
Ž. CERKEV 

   1900 Za prvoobhajance v priprošnjo Materi Božji 
in angelom varuhom, Tomaj 120 
(tridnevnica pred prvim obhajilom) 

28.05.2016 
SOBOTA 
 

 
 
Ž. CERKEV 

    1900 
 
Za družine prvoobhajancev, Ponikve 21 
(tridnevnica pred prvim obhajilom) 

29.05.2016 
9. NEDELJA 
MED LETOM 
PRVO SV. OBHAJILO V 
TOMAJU 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
  830 
 
1000 

 
VV Kovačič in Vrabec, Pliskovica 21 
 
ZA ŽIVE IN  POKOJNE ŽUPLJANE 
 

RAZPORED SV. MAŠ 21.5. - 29-5.2016 DUHOVNA MISEL 

»Ali niste še nikoli slišali pripovedovati o tistem norčku, ki je zjutraj vzel svetilko, se 
odpravil na trg in brez prestanka kričal: ‘Iščem Boga! Iščem Boga!’  
Ker so bili na trgu mnogi ljudje, ki niso verovali v Boga, so se začeli zabavati.  
Prvi je rekel: ‘Si ga mogoče zgubil?’ Drugi: ‘Morda se je zgubil, kot se zgubi otrok. 
Morda pa se ti je skril?’ Tako so kričali in se smejali. Norček pa je tekal med njimi, 
svetil s svetilko in govoril: ‘Kje je Bog? Jaz vam bom povedal. Mi smo ga ubili – jaz in 
vi! Mi smo njegovi morilci. Kako smo to lahko naredili? Ali morda ne gremo v 
napačno smer in lezemo v neizmerni nič?’«  
To so besede znanega filozofa W. F. Nietzscheja, ki se ni imel za vernega, a je 
njegovo pisanje zanimivo, ker opisuje miselnost številnih ljudi o odnosu do Boga. Ti 

mislijo, da nas Bog omejuje in nam ne pusti svobode. 
Najpogosteje to izrazijo v besedah, da neverni lahko 
delajo vse, mi, ki hodimo v cerkev, pa se moramo držati 
zapovedi in ne smemo tega in onega ... Zato se rado 
zgodi, da se človek ali družba prvi trenutek, ko se 
osvobodi misli, da Bog biva, počuti svobodnega, saj ga 
nobena zapoved ne omejuje in je vse dovoljeno. To ga za 
nekaj časa osreči. Res je vse dovoljeno, a človek ni več 
vezan na nikogar. Tako se kmalu počuti osamljenega, saj 
nima nikogar, ki bi ga  ljubil in za katerega bi živel. Tu se 

začne praznina sodobnega človeka, ki je ubil Boga, kakor je očital Nietzschejev 
norček ljudem: »Ali morda ne gremo v napačno smer in lezemo v neizmeren nič? Ali 
ne postaja vse bolj hladno? Kako bomo našli mir, največji morilci med vsemi morilci? 
Kdo nas bo opral te krvi? S kakšno vodo se bomo lahko spet očistili? … Tedaj je 
norček naenkrat umolknil in se spet ozrl po ljudeh, ki so ga začudeno gledali in 
utihnili. Vrgel je po tleh svetilko, ki je ugasnila in se razbila na tisoče koščkov.« 

 
Posveti v izbo mojega 
življenja: 
Da vedel bom, kje sem, in 
uvidel, kam naj grem. 
                                       
Prošnja za jutri 
Albert Miklavec je izpovedal 
prošnjo vseh nas. Naj Gospod 
posveti tudi v izbe naših 
življenj, da bom vedeli, kje 
smo, kam naj gremo in kdo 
smo … 

Praznika svetega, 
danes radujmo 
se, iz srca 
vnetega Bogu naj 
hvala gre, staro 
preide naj, novo 
vse bodi zdaj, 
srca, misli in dela 
vsa. 


