
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
11 NEDELJA MED LETOM

In govóril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno 
priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje 
v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane 
večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v 

OBVESTILA IN SPODBUDE

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 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

ORATORIJ 2018: 
Oratorij bo potekal kot običajno v prostorih župnišča in na travniku od torka 
26.junija do sobote 30. junija s sv. mašo pri sv. Antonu ob 15h. Po maši boste 
vsi prejeli spričevala za veroučno leto 2017/18. Vsak dan začenjamo ob 9h in 
zaključujemo ob 16h. 
Starše prosimo, da za ta dan pripravite sladke dobrote za naše otroke. Potem 
pa veselo v poletne počitnice, a ne pozabite: vsako nedeljo nas Jezus vabi k sv. 
maši. 

PRIJAV ZA ORATORIJ NE SPREJEMAMO VEČ

Štev.:25/letnik VI.                      17. JUNIJ 2018

Mr 4,26–34 
SEME, ki raste v njegovi moči 
Jezusova prilika o Božjem kraljestvu kot o semenu, ki raste, razodeva nezadržno 
moč dobrega. S  tako močjo deluje Bog. Z energijo rastočega semena se širi 
»kraljestvo« dobrega, kraljestvo resnice in miru, Božje kraljestvo. Človek našega 
časa komajda še verjame v dobro. Dosegel je vrhunske rezultate v znanosti in 
tehniki. Osvaja vesolje, prodira v mikrosvetove materije in živih bitij. A njegova 
bitka za dobro, pristno in plemenito doživlja težke poraze. Razčlovečeni odnosi v 
družini, vseobsegajoči stres, moralna zbeganost, spletke in podkupnine, 
sumničevanja in umazana igra interesov so očitni bolezenski znaki civilizacije, v 
kateri mu je dano živeti.Božja beseda razsvetljuje in usmerja v pozitivno tudi v 
najbolj kritičnih in na videz brezizhodnih obdobjih zgodovine. Jezusova prilika o 
rastočem semenu je izziv človekovi izgubljeni veri in človekovemu upanju, ki je 
danes močno načeto.Seme, ki klije in raste, pa naj človek bedi ali spi, 
predstavlja trdnost vsega dobrega, ki se že s tem, da je dobro, postavlja na stran 
Boga. Neznatna in majhna semena dobrega, ki vzklijejo v človekovem srcu in se 
razrastejo v dobra dela, so osnovna konstrukcija Jezusovega Božjega kraljestva. 
V njegovem imenu se po vseh celicah sveta gradi zavezništvo pozitivnih, 
konstruktivnih in dobronamernih misli, namenov in dejanj, ki približujejo Boga kot 
izvir dobrega človeku in celotnemu človeštvu.  To je tisto malo gorčično zrno, ki 
je najmanjše od vseh semen na svetu, ko pa raste, postane večje od vseh 
dreves (prim. Mr 4).Ko bi le znali začutiti rast Božjega kraljestva v nas samih in 
okoli nas! Ko je vsejano v srce človeka, raste samo od sebe. To je tako čudovita 
stvar, kot je čudovita rast drevesa ali rože, in tako skrivnostna, kot je skrivnostno 
zorenje otroka, ki z leti postaja odrasel. Rast Božjega kraljestvo ni odvisna od 
človekovih zmožnosti in moči. Presega človeka, saj je njegova gonilna sila v 
Bogu samem, ki vsemu dobremu, lepemu in plemenitemu daje rast. 
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18.06.2018  
PONEDELJEK  KAPELA

    
  8.00  Po namenu od drugod

19.06.2018  
TOREK  KRIŽ

    
19.00  ✞✞ Tavčar, Križ 158

20.06.2018 
SREDA  KAPELA

   

   8.00 Po  namenu od drugod

21.06.2018 
ČETRTEK  
Alojzij Gonzaga, redovnik

KRIŽ 19.00 ✞✞ Starši Počkar, Šepulje 5a

22.06.2018 
PETEK KRIŽ 19.00 ✞✞ Ukmar, Šepulje 25

23.06.2018 
SOBOTA KAPELA   8.00  Po namenu od drugod

24.06.2018 
ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA, slovesni 
praznik 
sv. maša ZA 
DOMOVINO

KAZLJE  

TOMAJ 

  

  8.30 
10.00 

✞✞ ?? ni naročena sv.maša 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

 (Po maši ob 11.45 - bogoslužje sv. 
ksrta) 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Od naše pripravljenosti in Božje 
milosti je odvisno, kaj se zgodi s 
klico vere, ki jo prejmemo 
kristjani pri zakramentu svetega 
krsta. Ostane kot gorčično zrno 
ali celo odmre. Lahko pa se 
razraste kot mogočno drevo, ki 
nudi mnogim zavetje. Vredno se 
je truditi za rast vere, kolikor je v 
naši moči, hkrati pa vselej prositi 
Boga za vir vsega dobrega. 

Bratje in sestre, vedno smo pogumni, čeprav vemo, da smo zdoma in 
daleč od Gospoda, dokler smo doma v tem telesu, saj hodimo v veri in ne 
v gledanju. Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem, da se bomo izselili 
iz telesa in se priselili h Gospodu. Zato si tudi prizadevamo, da bi mu bili 
všeč, bodisi da prebivamo v telesu bodisi da se iz njega izselimo.  (2 Kor 
5,6–9) 

Zdomarji smo, popotniki 
s težo svojih skrbi,  
daleč od mirnega kraja 
in rajske popolnosti. 
Zemlja nas priklepa 
nase.  
Hrepenimo po Božjem, 
a smo ujeti v grešnost.  
Radi bi se vrnili k tebi, 
saj zaznavamo tvojo 
svetlobo. 
Angel teme nas zvabi 
in preslepi z obeti. 
Zdomarji smo, nemirni 
popotniki.  
Hvala, ker nas kličeš 
nazaj,  
ker še verjameš, da se 
povrnemo v tvoj objem. 

Ko gledam na svoje 
življenje, o Bog, vidim v njem stvari, ki so dobre, in tudi stvari, 
ki so nejasne ali celo slabe. Težko mi je razločiti med enim in 
drugim. Toda – Gospod, tebi želim zaupati, zaupati, da vodiš 
moje in naše življenje tako, da se bosta na koncu izkazali tvoja 
modrost in tvoja pravična sodba. Morda se mi moje življenje zdi 
zanemarljivo, a ne želim o tem soditi sam. V tvojih očeh je 
namreč tisto, kar se zdi majhno in nepomembno, lahko 
pomembno in rodovitno


