
 
ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
VELIKA NOČ  GOSPODOVEGA VSTAJENJA 18.04.2022	

PONEDELJEK		
VELIKONOČNA	OSMINA

KRIŽ	ob	10.00 ++ MARTA, MILKA, ALBINA, Križ 228, pn 
Križ 159

19.04.2022	
TOREK		 KAPELA	 ob	

19.00
ZA NARODNO SPRAVO, pn. LJ

20.04.2022	
SREDA	 KRIŽ	ob	19.00 + SAMO BORDON, Križ 107

21.04.2022	
ČETRTEK		 KAPELA	 ob	

19h
+ TADEJ TAVČAR, Kazlje 22 

22.04.2022	
PETEK	 KAPELA	 ob	

19.00
+ STANO ŠTOKA, pn. družine Ščuka 

23.04.2022	
SOBOTA	
(sv.	Jurij)
24.04.2022	

BELA	NEDELJA	
GOSPODOVEGA	USMILJENJA	

K A Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00								

ZA ZDRAVJE IN V ČAST MATERI 
BOŽJI, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9) 
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od 
groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: 
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h 
grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki 
so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki 
so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je 
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da 
mora Gospod vstati od mrtvih. 

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 
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Štev.:17/LETO X.                                          17. APRIL 2022 

Bog	vam	povrni	za	lepa	praznovanja,	za	
pripravo	in	krašenje	cerkva,	za	vaše	molitve	
ob	božjem	grobu	in	po	družinah.	Naj	Aleuja	
odmeva	v	vaših	srcih	in	blagoslov,	ki	ste	ga	
prejeli,	ponesite	med	svoje	prijatelje	in	
najbližje.	
Kristus	je	vstal,	tudi	mi	bomo	vstali.	Aleluja	

2	MAJA	ZAČNEMO	Z	ŠMARNICAMI	V	KRIŠKI	CERKVI,	VSAK	DAN	v	mesecu	maju,	
RAZEN	V	SOBOTO	IN	NEDELJO,	OB	18.45.	VABLJENI	VSI,	POSEBEJ	VSI	OTROCI	in	
po	možnosti	tudi	starši.	
V	ponedeljek	9.maja	bo	srečanje	za	starše	birmancev	v	župnišču	ob	19h.	

VSEM ŽUPLJANOM ŽELIM VESELE IN BLAGOSLOVLJENJE VELIKONOČNE PRAZNIKE 

https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


RAZMIŠLJANJA

Vonj vstajenja prežema vse in prinaša upanje 

Marija Magdalena je tekla k tistim, ki so z njo delili ljubezen do 
Jezusa in trpljenje zaradi njegove krute smrti. Obrnila se je nanje, ki 
niso pobegnili kot drugi učenci, in so ostali v medsebojnem odnosu 
(Jn 19,15.26-27). Z njimi je želela deliti to zadnjo bolečino, ki jo je 
povzročila zloraba mrtvega telesa. Petra, »drugega« (»ljubljenega 
učenca«) in Marijo Magdaleno je zaznamovala posebna ljubezen do 
Jezusa in prav ta jih je tudi povezala, da so bili sposobni čutiti 
prisotnost ljubljene osebe.  
Peter in drugi učenec sta tekla, toda slednji je prehitel Petra ... 
vendar ni vstopil. Dejstvo, da se je »drugi učenec« ustavil, je več kot 
le gesta vljudnosti ali spoštovanja do starejšega. Je tiho priznanje, 

da je imel Peter v apostolski skupini prednostno mesto, čeprav to ni 
poudarjeno. Gre torej za znamenje občestva in njegovega pomena v veri v 
vstajenje. Peter, ki je prečkal vhod v grob, je odkril dokaz, da ni prišlo do kraje 
telesa: noben tat ne bi izgubljal časa, da bi razgrnil telo, urejeno zložil prte in 
nato posebej zvil prtiček. To bi bilo tudi zelo težko izvesti, ker so olja, s katerimi 
je bilo telo maziljeno (zlasti mira), delovala kot lepilo, zaradi česar so se krpe 
popolnoma in trdno prilepile na telo, skoraj tako kot pri mumijah. Poleg tega je 
bil prtiček posebej zvit. V grobu je bilo vse v redu, čeprav Jezusovega telesa ni 
bilo tam. Peter je lahko vse to dobro videl, saj je bil že dan.  
Anonimni učenec zagotovo ni videl ničesar drugega kot to, kar je opazil Peter. 
Morda si je videno razlagal drugače zaradi posebnega odnosa ljubezni, ki ga je 
imel z Jezusom. V vsakem primeru je bila njegova vera še vedno začetna, tako 
zelo, da ni našel načina, kako bi to izkušnjo delil z Marijo ali Petrom ali katerim 
od drugih učencev.  Za četrtega evangelista je dvojina "videti in verjeti" povsem 
smiselna in se nanaša izključno na vero v vstajenje (Jn 20,29), saj je bilo 
nemogoče v to resnično verjeti, preden je Gospod umrl in vstal (Jn 14,25-26; 
16,12-15). Dvojno videnje-vera razkriva, da je bilo mogoče sprejeti vero v 
vstajenje zaradi tega, kar so videli (Jn 21,7).  
Tudi tistim, ki so živeli blizu Jezusa, je bilo težko verovati vanj. Tako so bila 
zanje, kot so tudi za nas, edina vrata, ki nam omogočajo prestopiti prag pristne 
vere, razumevanje Svetega pisma (Lk 24,26-27; 1 Kor 15,34; Apd 2,27-31) v 
luči dogodkov vstajenja. 
Nekaj je gotovo: če Jezus ne bi vstal od mrtvih in se prikazal svojim učencem, 
ne bi nikoli slišali zanj. Nič drugega ne bi moglo spremeniti žalostnih in obupanih 
moških in žensk v ljudi, ki žarijo od veselja in poguma. Resničnost vstajenja je 
osrednje dejstvo krščanske vere. Po daru Svetega Duha so nam podarjene »oči 
vere«, da bi lahko spoznali vstalega Jezusa Kristusa in moč njegovega vstajenja 
sredi našega vsakdanjega življenja, v naših »Galilejah« (Mr 16,7). Največje 
veselje, ki ga lahko doživimo, je prav v tem, da srečamo živega vstalega 
Kristusa ter ga osebno spoznamo in sprejmemo za svojega Gospoda in 
Odrešenika.  

Molitev	za	domovino	ob	izbiri	njenih	voditeljev	

Dobri	Bog,	oče	vseh	ljudi,	
v	času	velike	s5ske	v	naši	domovini	in	po	svetu	izbiramo	
može	in	žene,	ki	bodo	nosili	bremena	odgovornos5	
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	
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