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Peter in óni drugi 
učenec sta šla ven 
in se odpravila h 
grobu. Skupaj sta 
tekla, vendar je 
drugi učenec Petra 
p reh í t e l i n p r v i 
p r iše l h g r o b u . 
Sklônil se je in videl 
povôje, ki so ležali 
t a m , v e n d a r n i 
vstopil. Tedaj je 
prišel tudi Simon 
Peter, ki je šel za 
njim, in stopil v 
g r o b . V i d e l j e 
povôje, ki so ležali 
tam, in prtič, ki je bil 
na Jezusovi glavi, a 
n e o b p o v ô j i h , 
temveč posebej zvit 
na drugem mestu. 
Tedaj je vstopil tudi 
oni drugi učenec, ki 
je prv i pr išel h 
grobu; in videl je in 
veroval. (Jn 20,3–
8)

Telefon: pisarna: 051 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna  stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: 
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, 
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Namesto	tel.številke	041	649	617,	do	preklica	uporabite	številko:	051	649	617.	
Tepih	 v	 cerkvi	 sv.	 Petra	 v	 prezbiteriju	 je	 dotrajan.	 Zato	 se	 župnija	
priporoča	 za	 nakup.	 Cena	 bo	 predvidoma	med	 900€	 do	 1000€.	 Vaš	 dar	
lahko	 izročite	 župniku,	 ali	 pa	 na	 TR	 župnije	 (naveden	 v	 oznanilih	 -	 s	
pripisom	 namena	 “TEPIH”).	 Po	 zbranih	 darovih	 bomo	 tepih	 naročili	 pri	
Lirmi	Baloh	d.do.	
Nekateri	ste	že	darovali.	Bog	povrni	
Bog	 povrni	 tudi	 za	 vaše	 darove	 ob	 ofrih	 v	 naših	 cerkvah	 v	 Tomaju,	
Kazljah	in	v	Avberju.	
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DA	BI	VIDELI	IN	VEROVALI	
Kristusovo	 vstajenje	 je	 temeljni	
kamen	 naše	 vere.	 Če	 bi	 Kristus	 samo	
umrl,	pa	naj	bi	umrl	še	tako	junaško	in	
predano,	 bi	 ostal	 samo	 neka	 minula	
zgodovinska	oseba,	kakor	jih	je	bilo	na	
tisoče	drugih,	in	nič	več.	Ker	pa	je	vstal	
od	mrtvih,	je	s	tem	dokazal,	da	je	Božji	
Sin,	 ki	 ima	 oblast	 nad	 življenjem	 in	
smrtjo,	 dokazal	 je,	 da	 je	 pravi,	
obljubljeni	 in	 napovedani	 Odrešenik.	
Na	 tej	 veri	 v	 Kristusovo	 vstajenje	
temelji	 tudi	 vera	 in	 upanje	 na	 naše	
vstajanje	in	večno	življenje.	Kristusovo	
vstajenje	pa	 je	 tudi	 edini	 čudež,	 ki	 ga	
moramo	verovati,	če	želimo	sploh	biti	
kristjani.	 Za	 vse	 ostale	 čudeže,	 bodisi	
svetopisemske	 ali	 druge	 dokazane	
čudeže	 velja,	 da	 je	 primerno,	 da	 jih	
sprejemamo	in	jih	verjamemo;	če	tega	
ne	 storimo,	 smo	 še	 vedno	 lahko	
kristjani,	 če	 zanikamo	 Kristusovo	

vstajenje,	 pa	 ne	 moremo	 več	 reči,	 da	 smo	 kristjani.	 Z	 zanikanjem	 tega	 čudeža	 se	
namreč	zruši	naša	vera!	Da	lahko	pridemo	do	vstajenja	in	sprejemanja	slednjega,	pa	je	
potrebno	spreobrnjenje!	Za	mnoge	kristjane	lahko	rečemo,	da	so	sicer	krščeni,	toda	ne	
spreobrnjeni.	 Spreobrnjenje	 pomeni	 –	 odpreti	 srce	Bogu.	 To	pa	ni	 enkratno	dejanje,	
ampak	nenehni	proces,	naša	nenehna	naloga.	Obremenjenost	 z	 izvirnim	grehom	nas	
nenehno	 vleče	 k	 tlom,	 zato	 si	moramo	 nenehno	 prizadevati,	 da	 vstajamo	 k	 novemu	
življenju.	 Krščanstvo	 ni	 vera	 nekih	 »nesmrtnih«,	 ampak	 vera	 »vstalih«	 Največji	
sovražnik	 krščanstva	 je	 to,	 da	 bi	 se	 naveličali	 vstajati!	 Ta	 sovražnik	 spreminja	
vstajenjsko	 vero	 v	 »zaspano	 vero«	 kar	 je	 popolno	 nasprotje	 pravega	 krščanstva.Ob	
največjem	 krščanskem	 prazniku	 vam	 torej	 želim,	 da	 bi	 »videli	 in	 verovali«.	 Da	 bi	 z	
Jezusom	vstali	tudi	mi.

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


VSTATI	Z	JEZUSOM	
VSAK	DAN	ZNOVA	
Smrt	 in	 vstajenje	 –	
p r a v	 t a k o	 k o t	
križev	 pot	 –	 to	
n i s t a	 s a m o	
dogodka	 tistega	
časa	 v	 Jeruzalemu	
–	 to	 se	 dogaja	
tukaj	 in	 zdaj.	 To	 ni	
zgodba,	 ki	 jo	 je	
n e k d o	 n e k o č	
doživel	 –	 in	 jo	
sedaj	vsako	leto	na	
n o v o	
pripovedujejo	in	mi	

jo	prijazno	poslušamo.	Smrt	in	vstajenje,	to,	kar	te	dni	praznujemo,	se	dogaja	danes,	
tu	in	sedaj.	Pri	vas,	pri	tebi,	pri	meni.Na	veliko	noč	se	spominjamo	tega,	da	jo	je	za	nas	
nekdo	 preživel.	 Jezus	 nas	 s	 svojo	 smrtjo	 in	 vstajenjem	 vabi,	 da	mu	 naj	 na	 tej	 poti	
sledimo.	Danes,	tu	in	sedaj	–	ne	šele	nekoč,	ko	…	Kajti	ne	obstaja	le	velika	smrt.	Tu	je	
nešteto	 drobnih	 smrti,	 po	 katerih	 v	 svojem	 vsakdanu	 umiramo.	 Smrt	 ne	 bo	 prišla	
samo	 nekoč,	 ampak	 vedno	 znova	 po	malem	 umiramo.	 In	 takrat	 se	 vedno	 počutim	
»raztrgana	in	razcefrana«.	Sama	sebe	ne	prenašam	–	in	če	me	potem	še	kdo	napačno	
pogleda,	izreče	neumno	šalo,	preprosto	gre	mimo	mene,	potem	še	malo	bolj	umiram	
sredi	 življenja.Moja	 poslednja,	 velika	 smrt	 se	 bo	 zgodila	 nekega	 dne,	 za	 katerega	
danes	še	ne	vem.	Mnoge	male	smrti	pa	se	dogajajo	danes,	tu	in	sedaj	–	po	meni,	po	
prijateljih,	znancih,	včasih	namenoma,	drugič	mimogrede,	mnoge	tudi	nezavedno.	To,	
kar	praznujemo	za	veliko	noč,	nam	želi	povedati,	da	 s	 smrtjo	ni	 konec.	On,	ki	 je	 šel	
pred	nami,	nas	vodi	skozi	vse	smrti	v	življenje	in	vstajenje.	Skozi	vse	naše	male	–	skozi	
zadnjo,	veliko	smrt.		Vstajenje	ne	bo	samo	nekoč	in	nekje,	ampak	je	tu	in	zdaj.	Misli,	ki	
bi	 nas	 umerjale	 zgolj	 v	 onostranstvo,	 bi	 bile	 samo	 zavajanje	 –	 in	 nam	 ne	 bi	 veliko	
pomagale.	Gre	namreč	za	vstajenje	sredi	smrti	našega	vsakdana,	danes,	tukaj	in	sedaj.	
Vsem	vam,	dragi	župljani,	želim	ob	praznika	Jezusovega	vstajenja	obilje	milosti	 	 in	
radosti,	ker	nam	daje	upanje,	da	bomo	tudi	mi	sami	deležni	vstajenja	in	 	poveličanja	
v	božji	slavi.	Naj	vesela	aleluja	zazveni	v	naših	srcih	in	to	radost	praznujmo	ob	svojih	
dragih.	 Ponesimo	 pa	 ga	 tudi	 tistim,	 ki	 so	 osamljeni,	 preizkušeni	 v	 trpljenju	 in	
boleznih.	Kristus	sestopa	v	podzemlje	naše	 teme	 in	nas	nežno	vabi,	da	bi	vstali	na	
veliko	noč		v	svetlobi	jutra	tudi	mi.

22.04.2019		
PONEDELJEK		
VELIKONOČNI	PONEDELJEK KAZLJE	

  
  10.00 ✞ TADEJ TAVČAR, Kazlje 22

23.04.2019	
TOREK		
v	velikonočni	osmini

KRIŽ   19.00 ✞ SAMO BORDON, Križ 107

24.04.2019	
SREDA		
v	velikonočni	osmini

KAPELA
    
    8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

25.04.2019	
ČETRTEK		
v	velikonočni	osmini	
sv.	Marko

KAPELA

  

    8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

26.04.2019	
PETEK	
v	velikonočni	osmini KAPELA 

  
    8.00 PO NAMENU ROMARJEV NA SV. GORI

27.04.2019	
SOBOTA	
v	velikonočni	osmini

KRIŽ   19.00     ✞ VILIJAN JERMAN, Šepulje 20 

28.04.2019	
BELA	NEDELJA	-	NEDELJA	
BOŽJEGA	USMILJENJA	

KAZLJE	

KRIŽ

    
    8.00 

  10.00

✞✞ ALBIN in ANGELA SERAŽIN, 
p.n. Kazlje 
ZA ŽUPLJANE

 RAZPORED SV. MAŠ v velikonočni osmini

Verujem, da si ostal pri nas, razširil si svoje 
roke v objem in nihče me ne more ločiti od 
tebe. Čakaš, da odgovorim na tvoj klic, da 
se prepustim tvojemu vodstvu. Prazno se 
mi zdi govorjenje, da je resnično le to, kar je 
mogoče videti, stehtati, plačati. To naj si 
dopovedujejo norci. Verujem, da ima 
življenje smisel samo tedaj, če s smrtjo ni 
vsega konec. Vstali Gospod, ti si Pot in Cilj, 
ti si Življenje, ti si Ljubezen. To trdno 
verujem. 

 DUHOVNA MISEL


