
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

1 ADVENTNA - NEDELJA KARITAS28.11.2022	
PONEDELJEK		
Katarina	Laboure,	devica
29.11.2022	
TOREK		

30.11.2022	
SREDA	
ANDREJ,	apostol

KAPELA	ob	
18h

v ČAST MATERI BOŽJI, Tomaj 11

01.12.2022	
ČETRTEK	
pred	1.petkom

KAPELA	ob	
18h

+ MARIJA ŽIBERNA, Tomaj 48a 
po maši češčenje Najsvetejšega

02.12.2022	
PETEK	
prvi	v	mesecu

KRIŽ	ob	18h PO	NAMENU	Križ	153

03.12.2022	
SOBOTA	
Frančišek	Ksaver,	duhovnik
04.12.2022	

2	ADVENTNA	NEDELJA	-	

K A Z L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++ SERAŽIN in UKMAR, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Bodite budni, da boste 
pripravljeni 
Iz svetega evangelija po Mateju 
(Mt 24,37-44)


Tisti čas je Jezus rekel 
svojim učencem: 
»Kakršni so bili Nóetovi 
dnevi, tako bo tudi ob 
prihódu Sina 
človekovega. Kakor so 
namreč v tistih dneh 

pred potópom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel 
Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop in vseh 
odnesel, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Takrat bosta 
dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na 
kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker 
ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa: ko bi hišni 
gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal buden in ne bi 
pústil vlomíti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob 
uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«


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; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si
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ŠEPULJE NN - 100€ 
NN Tomaj (R) - 100€ 
Tomaj 53 - 100€ 
Tomaj 64 - 100€ 
NN Tomaj (cerkev) - 40€ 
NN Tomaj - 100€ 
NN Tomaj (cerkev) - 100€ 
Tomaj 75a - 50€ 
Tomaj 75b - 50€ 
Tomaj 76 - 100€ 
Tomaj NN - 50€ 
Tomaj NN - 70€ 
Križ NN - 50€ 
Podruž.Kazlje - 50€ 
Dobravlje NN - 100€ 
Nadija Zoretič - 50€ 
SKUPAJ: 6.730€ 

- do kritja investicije manjka še   
570€. Hvala vsem darovalcem. 

DAROVALCI ZA OZVOČENJE V 
ŽUPNIJSKI CERKVI

Dario Filippi, Tomaj 61 - 100€ 

Janez Bajt, Tomaj 120 - 500€

NN, Tomaj - 200€

NN, od drugod - 400€

NN, Križ - 80€

NN Križ - 100€

Križ 102 - 50€

Tomaj 14a - 100€

Križ 107 - 50€

NN Križ - 120€

Križ 231 - 100€

NN (cerkev) - 50€

Tomaj 19 - 100€

NN Tomaj - 200€

NN Tomaj - 50€

NN Tomaj - 150€

TOMAJ 48a - 100€

AVBER 12 - 100€ 
NN KRIŽ - 50€

TOMAJ 112 - 150€

NN KRIŽ - 200€

TOMAJ 94 - 100€


NN DUTOVLJE - 50€

NN Grahovo Brdo - 50€

NN Tomaj od drugod - 150€

NN Tomaj - 150€

NN Tomaj - 500€

NN Križ - 50€

NN Tomaj - 80€

NN Križ - 40€

Dr. Cencič M. - 100€

NN - ŠEPULJE - 100€

NN - Križ - 40€

NN- DUTOVLJE - 100€

D.Ravbar, Tomaj - 100€

NN - Križ - 150€

NN - (cerkev) - Križ - 30€

NN - KAZLJE - 50€

NN - Tomaj - 150€ 
NN - KRIŽ - 30€ 
M.Bizjak Križ 31 - 50€ 
ŠEPULJE NN - 150€ 
NN - 100€ 
Križ 231 - 100€ 
NN Križ (cerkev) - 50€ 

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


RAZMIŠLJANJA

Čas prijave za Miklavža je 
potekel.

BIBLIČNA SKUPINA - 
torek ob 18.30 
Za pripravo jaslic ste v 
letošnjem letu naprošeni 
starši prvoobhajancev (3. 
in 4. razred).


Spomin darovanja Device Marije

Katoliški nauk o Mariji ali mariologija, kakor temu pravimo s tujo 
besedo, sloni glede bistvenih resnic na tem, kar so o njej zapisali 
evangelisti, predvsem evangelist Luka, ki je v prvem delu svojega 
evangelija opisal Gospodovo oznanjenje, njegovo rojstvo in otroštvo.

Pri vseh teh dogodkih je odigrala pomembno vlogo njegova Mati. 
Poleg tistih knjig Svetega pisma, ki jih je katoliška Cerkev sprejela v 
svoj seznam ali kanon, pa so – malo pozneje kot te – nastali tudi 
drugi spisi s podobno vsebino, pa jih Cerkev smatra za apokrife, to 
je dvomljive spise, ki skušajo streči bolj človeški radovednosti kot pa 
božjemu razodetju, čeprav nekateri od teh vsebujejo tudi podatke iz 
zanesljivega izročila, ki je resnično. Med apokrifnimi spisi je zelo 
znan tako imenovani Jakobov protoevangelij, opis Marijine in 
Jezusove mladosti, nastal med letoma 130 in 140 po Kristusu. Ta 
spis o Mariji pripoveduje: ko je Marija dopolnila tri leta, sta jo starša 
Joahim in Ana pripeljala v tempelj, da bi izpolnila zaobljubo, ki sta jo 
bila naredila v času pred Marijinim rojstvom. Joahim in Ana sta bila 
namreč dolgo časa brez otrok, tako da bi jih, naravno gledano, sploh 
ne mogla več imeti. Podobno kot Ana, mati preroka Samuela, o 
kateri beremo v Prvi knjigi kraljev, je tudi Joahimova žena goreče 
molila, da bi dobila otroka; obenem pa se je zaobljubila, da ga bo 
darovala službi v templju. Molitev je bila uslišana in zdaj je bila 
obljuba izpolnjena. Prizor Marijinega darovanja so mnogi umetniki 
radi upodabljali. Po izročilu, na katero se sklicuje Jakobov 
protoevangelij, so tempeljski prostori postali Marijino prebivališče 
vse do dneva njene zaroke s sv. Jožefom.

Ali mar 
Cerkev z 
bogoslužnim 
spominjanjem 

Marijinega darovanja potrjuje resničnost tega, kar je zapisano v 
Jakobovem protoevangeliju? Ko si bomo ogledali, kako je praznik 
Marijinega darovanja nastal, bomo videli, da to ni res. Povod za 
Marijin praznik 21. novembra je bila posvetitev bazilike Svete Marije 
Nove v Jeruzalemu 21. novembra leta 543. To je bila svoj čas ena 
najlepših cerkva v Jeruzalemu in stala je v bližini razvalin 
jeruzalemskega templja. V dušah jeruzalemskih vernikov in romarjev, 
ki so to veličastno baziliko obiskovali, je to obujalo spomin na 
nekatere zgoraj omenjene prizore, opisane v Jakobovem 
protoevangeliju. To je polagoma privedlo do tega, da so se 21. 
novembra vsako leto ob praznovanju obletnice posvetitve te cerkve 
spominjali tudi Marijinega darovanja v templju. Sčasoma se je spomin 
posvetitve bazilike spremenil v praznik Marijinega darovanja. Vzhodna 
Cerkev pozna ta praznik že proti koncu 7. stoletja in še danes spada 
med zelo slovesne praznike. Vsebina praznika je posvetitev, s katero 
se je Marija popolnoma darovala Bogu že od prvih trenutkov svojega 
zavestnega bivanja, pa naj je svoje otroštvo in mladost res preživela v 
območju templja ali pri svojih starših. Na Zahodu so ta praznik prvi 
sprejeli v Avignonu v Franciji leta 1372, ko so papeži prebivali tam. V 
vsej zahodni Cerkvi se je ustalil po letu 1585. Od tega časa dalje se je 
pobožnost v zvezi z Marijinim darovanjem še naprej širila. Mnoge 
redovne družine so si ta dan izbrale za obnavljanje svojih zaobljub – 
popolnega darovanja Bogu. (vir: Ognjišče)


