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OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
1 ADVENTNA NEDELJA C

Lk 21,25–28.34–36
GOSPOD PRIHAJA
Beseda „advent“ pomeni „prihod“ ali „prisotnost“. V antičnem svetu je označevala prihod
kralja ali cesarja v neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom „advent“ označujemo prihod Boga in
njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves kozmos in zgodovino in obsega
dva vrhunska trenutka. To sta prvi in drugi Kristusov prihod. Prvi prihod je učlovečenje, drugi je
njegova slovesna vrnitev ob koncu časov. Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v čuječnosti in
dejavnosti. K temu nas danes spodbuja Božja beseda, ki nam govori, kako naj se vedemo, da
bomo pripravljeni na Gospodov prihod. V Lukovem evangeliju Jezus učencem pravi: »Varujte
se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi ..., bedite
in vsak čas molíte« (Lk 21,34–36). Torej, zmernost in molitev. Apostol Pavel dodaja povabilo k
rasti v preobilju ljubezni, s katero naj ljubimo drug drugega in vse … tako da bi Gospod naša
srca utrdil, da bodo neoporečna v svetosti (prim. 1 Tes 3,12–13).
Sredi pretresov sveta ali puščave brezbrižnosti in materializma kristjani prejemamo odrešenje
od Boga in o njem pričujejo z drugačnim načinom življenja. Tako smo podobni mestu, ki stoji na
gori. Skupnost vernih je namreč znamenje Božje ljubezni, njegove pravičnosti, ki je „že“
prisotna v zgodovini, ki pa „še ni“ popolnoma uresničena. Zato jo je treba vedno pričakovati,
zanjo prositi in potrpežljivo in pogumno iskati.
V Mariji, ki v polnosti uteleša duha adventa, za
katerega je značilno poslušanje Boga, je ena sama
globoka želja izpolnjevati njegovo voljo, veselo
služenje bližnjemu. Njej se pustimo voditi, da nas
Bog, ki prihaja, ne bi našel zaprtih in raztresenih,
temveč bo lahko v vsakem izmed nas vsaj nekoliko
razširil svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in
miru.

OBVESTILA
SREČANJA “DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA” OB TORKIH OB 19h (15 srečanj - vse do 19
marca). Adventno drevesce v cerkvi v Tomaju: vsako nedeljo otroci prinesete po en
okrasek in “igračko” za Dete Jezusa. Vaše adventne darove pa zbirate v škatlice, ki ste jih
skupaj z adventnim koledarjem dobili pri verouku in so namenjeni misijonski akciji “LAČNI
OTROK”. Te boste na praznik sv. Družine, 30.12. položili v jaslice.
6.12.- četrtek pred prvim petkom: češčenje Najsvetejšega po maši
8.12. - sobota po prvem petku: maša zvećer in VEČERNICE
9.12. - NEDELJA: sv. Miklavž obdaruje otroke v Tomaju ob 10h
Priporočam se tudi za vaš dar za izdajanje Župnijskih OZNANIL. Letni strošek je
približno 1.000€. Upam, da ste z njimi zadovoljni in da so vam v pomoč. Statistika
zabeleži tudi vašo uporabo naše spletne strani. Mesečno cca. 2700 klikov.
Priporočam staršem tudi prostovoljni dar katehistinji Andreji, ki se trudi z vašimi
otroki. Bog vam povrni.
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Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo
na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi
v zmedi zaradi
bučanja morja in valov.
In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na
oblaku
z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in dvignite
glave,
kajti vaše odrešenje se
približuje.«
(Lk 21,25.27–28)

Telefon: pisarna: 041 649 617 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

DUHOVNI KOTIČEK

Ko verujemo v Boga, moramo verjeti tudi v
sočloveka.
In Karitas nas to nedeljo vabi, da sodelujemo, da
tudi nekaj od svojega damo prostovoljno, z
veseljem, z ljubeznijo za tiste, ki nimajo nič in ki
živijo s tako skromnimi stvarmi, da se sploh
sprašujemo, a človek lahko tako sploh živi.
Torej, bratje in sestre, v tem adventnem času te
Bog pričakuje.
Jezus prihaja k tebi, trka na tvoja vrata, na moja vrata, odprimo mu
svoja vrata in pomagajmo vsakemu človeku, ki je v stiski, ki je v skrajni
revščini… Jutro je. Odpravim se v cerkev k jutranji maši. Cerkev je še
temna, ni še praznično osvetljena – tudi moje življenje ne. Toda moje
oči so uprte v svečo pred menoj. Ena samcata. Na adventnem vencu.
Pogledam v mali plamen. Ne bom iskala vzroka zanj, saj ni zato tu, da
bi …, preprosto je tu. Nima ambicije, ne domišlja si, da bo osvetlil celo
cerkev. Gori tu in se podarja in razdaja. In ne sprašuje, kaj prinaša.
Pa vendar – ta mali plamen postaja luč v temi. Moje oči ga iščejo, v tem
hladnem jutru me celo malo ogreje. Teme ne more pregnati – pa vendar
govori o upanju v vsej brezupnosti, pripoveduje mi o tem, da obstaja
luč, ki prihaja v našo, v mojo temo. Še verjamem v to luč? Lahko otroško
zaupam Bogu in prinesem predenj vse temine v sebi in okoli sebe, da bi
jih osvetlil?

RAZPORED SV. MAŠ
03.12.2018
PONEDELJEK

KAPELA

8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

Frančišek Ksaver, duhovnik

04.12.2018
TOREK
Janez Damaščan, duhovnik

05.12..2018
SREDA

KRIŽ

17.30

✞ IRENA

FURLAN, Križ 132, p.n.
Tomaj 44

KRIŽ

17.30

✞ ✞ RENČELJ,

KAPELA

17.30

✞✞ V ČAST SV. DUHU, TOMAJ 19

KAPELA

17.30

✞✞ MIRKO,

KAPELA

17.30

✞ JOŽE

KAZLJE

8.30

Šepulje 5

Saba, opat

06.12.2018
ČETRTEK
Nikolaj (MIklavž), škof

07.12..2018
PETEK
Ambrož, škof in c.učitelj
Prvi petek v mesecu

08.12.2018
SOBOTA

CVETKA ABRAM,
BERTA, MILIVOJ ŽERJAL,
Tomaj 75b
PETELIN, Tomaj 18

BREZMADEŽNA

09.12.2018
2. ADVENTNA
NEDELJA

TOMAJ

✞✞ NOVAK,

Kazlje 39

10.00 ZA ŽUPLJANE

Jezus nas v današnji Božji besedi svari: »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s
požrešnostjo, pijanostjo in skrbmi za
to življenje in da vas tisti dan – to
je dan Gospodovega prihoda – ne
ujame nenadoma kakor zanka.«
Z redno molitvijo ob prižgani sveči
na adventnem vencu skozi ta čas
pričakovanja prosimo Gospoda, bi
znali biti čuječi, da bi bili na ta
prihod notranje pripravljeni.

