
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

12 nedelja med letom
20.06.2022	
PONEDELJEK		
Florentina,	redovnica

BRITOF	
ob	19.00	

ZA BIRMANCE IN NJIHOVE DRUŽINE, 
pn. Gulic, Avber 
(birmanska devetdnevnica)

21.06.2022	
TOREK		
Alojzij	Gonzaga,	redovnik

SV.	ANTON	
ob	19.00

ZA BIRMANCE IN NJIHOVE DRUŽINE, 
pn. Tomaj 120 
(birmanska devetdnevnica)

22.06.2022	
SREDA	
Janez	Fischer,šk.	in	Tomaž	
More,	mučenca

UTOVLJE	
ob	19.00 + PAVLA ANTONČIČ. Gr. Brdo 2 

(birmanska devetdnevnica)

23.06.2022	
ČETRTEK		
ROJSTVO	JANEZA	
KRSTNIKA,	sl.praznik

TOMAJ	-	
cerkev	
ob	19.00	
oz.	KAPELA

ZA BIRMANCE IN NJIHOVE DRUŽINE, 
PN ŽVANUT, Dutovlje 
(birmanska devetdnevnica)

24.06.2022	
PETEK	
Srce	Jezusovo,	sl.praznik

KAPELA	
ob	19.00	

ZA BIRMANCE IN SKAVTE,  
PN BAJT, Tomaj 120 

25.06.2022	
SOBOTA	
Marijino	Brezmadežno	Srce	
SLAVJE SV. BIRME

TOMAJ	ob	
10h

ZA BIRMANCE IN DRUŽINE in za 
župnijo,  

26.06.2022	
13	NEDELJA	MED	
LETOM

KAZ L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00							

++ SERAŽIN, Kazlje 5 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Jezus	 napove	
svojo	smrt	
Iz	svetega	evangelija	
p o	 L u k u	 ( L k	
9,18-24)	

Ko	je	Jezus	
nekoč	na	
samem	
molil,	so	bili	
z	njim	
učenci;	in	
vprašal	jih	
je:	»Kaj	
pravijo	
ljudje,	kdo	
sem?«	

Odgovorili	so:	»Janez	Krstnik,	drugi:	Elija,	spet	drugi	pa,	da	je	vstal	eden	od	
starodavnih	prerokov.«	Nato	jim	je	rekel:	»Kaj	pa	vi	pravite,	kdo	sem?«	
Peter	je	odgovóril:	»Božji	Maziljenec.«	Strogo	jim	je	prepovedal,	da	bi	o	tem	
komu	pripovedovali.	Rekel	je:	»Sin	človekov	mora	veliko	pretrpeti.	
Starešine	ljudstva,	véliki	duhovniki	in	pismouki	ga	bodo	zavrgli	in	umorili,	
in	tretji	dan	bo	vstal.«	Vsem	pa	je	rekel:	»Če	hoče	kdo	iti	za	menoj,	naj	se	
odpove	sebi	in	vzame	vsak	dan	svoj	križ	ter	hodi	za	menoj.	Kdor	namreč	
hoče	svoje	življenje	rešiti,	ga	bo	izgúbil;	kdor	pa	izgubí	svoje	življenje	zaradi	
mene,	ga	bo	rešil.«	

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

Štev.:26/LETO X.                                             19. JUNIJ 2022 

V tem tednu nadaljujemo z birmansko devetdnevnico (po razporedu). V 
torek, 21.6.  pri sv. Antonu podelitev spričeval in devetdnevnica. Maša bo 
v primeru lepega vremena zunaj, enako v četrtek, 23.6. pred župniščem. 
Podelitev sv. birme v soboto, 25.6. ob 10h v župnijski cerkvi, 12 
birmancem in birmankam.  
Fotografiranje med slovesnostjo je dovoljeno samo uradnem fotografu. 
Pred cerkvijo bodo na razpolago klopi in primerno ozvočenje, da boste 
slovesnosti sledili lahko tudi od zunaj.  
Ob svetovnem srečanju družin vas vabimo na srečanje družin na 
Markovec v Kopru, 25.6. od 16h dalje. Srečanje ima delovni naslov: 
Družinska ljubezen-poklicanost in pot svetosti. 

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


RAZMIŠLJANJA
Lavretanske	 litanije	 Matere	 Božje	 so	 velika	 hvalnica	 naši	 nebeški	 Materi	 Mariji.	 Posebej	 prisrčno	 jih	 molimo	 v	 času	
šmarnične	 pobožnosti,	 a	 največkrat	 ob	 njih	 ne	 razberemo	 ob	 posameznih	 vzklikih	 njihovega	 sporočila.	 V	 naslednjih	
razmišljanjih	bomo	skušali	to	vrzel	zapolniti.	

MATI	CERKVE	
Med	najbolj	pretresljivimi	in	ganljivimi	dejanji	Jezusovih	zadnjih	ur	zemeljskega	življenja	je	prav	
gotovo	trenutek,	ko	svojo	mater,	ki	je	trpela	pod	križem,	izroči	v	varstvo	najmlajšemu	od	svojih	
apostolov,	to	je	Janezu.	
In	 prav	 Janez	 je	 bil	 edini,	 ki	 je	 bil	 od	 apostolov	 pod	 križem.	 V	 imenu	 vsega	 človeštva	 vzame	
Marijo	k	sebi,	medtem	ko	Marija	postane	s	tem	mati	vseh	kristjanov	in	vse	Cerkve.	To	je	bilo	še	
zadnje	 veliko	 Jezusovo	 dejanje	 pred	 smrtjo	 na	 križu	 in	 veliko	 dejanje	 Božjega	 usmiljenja	 –	
novoustanovljena	Cerkev,	ki	je	bila	na	poseben	način	poveličana	na	binkoštni	praznik,	je	dobila	
Mater,	a	ne	katerokoli,	pač	pa	Bogorodico,	tisto,	ki	je	rodila	učlovečenega	Boga.	Marija	je	namreč	
po	Jezusovem	vnebohodu	skupaj	z	apostoli	in	ženami	molila	v	dvorani	zadnje	večerje	in	prosila	
za	dar	Svetega	Duha.	Tako	je	postala	mati	prve	krščanske	skupnosti.	Prav	po	njeni	zaslugi	se	je	
nato	 izoblikovalo	 izročilo	 Jezusovega	 življenja	 in	 nauka	 tudi	 v	 pisni	 obliki,	 torej	 preko	
evangelijev.Z	 Marijinim	 odhodom	 v	 nebesa	 se	 njena	 vloga	 Matere	 Cerkve	 ni	 končala	 –	 prav	
nasprotno.	Marijina	prikazovanja	marsikje	po	svetu	kažejo,	da	Marija	po	materinsko	opominja	
svoje	otroke	in	vabi	k	spreobrnjenju.	Ne	prihaja	sama	od	sebe,	ampak	po	volji	Boga,	kot	njegova	
poslanka.	Najprej	prihaja	k	 tistim,	ki	 so	že	krščeni,	 a	 so	morda	pozabili	na	 temeljno	sporočilo	
evangelija	 in	 jim	je	krščanstvo	 le	še	stvar	neke	kulture	 in	 izročila,	ne	pa	praktično	življenje	po	
veri.	V	Medžugorju	je	nekoč	dejala,	da	je	v	mnogih	kristjanih	Bog	umrl	in	hodijo	v	cerkev	le	še	iz	
navade.	 Spreobrnjenje	 torej	 ni	 enkratno	 dejanje,	 ampak	 celoživljenjski	 proces.	 Tudi	 papež	 sv.	
Janez	 Pavel	 II.	 je	 ob	 svojem	 obisku	 v	 Sloveniji	 dejal,	 da	 se	 mora	 vsaka	 generacija	 kristjanov	
vedno	 znova	odločati	 za	Kristusa.	Dokler	 se	 že	 krščeni	 ne	bomo	 spreobračali,	 ampak	 trmasto	
vztrajali	 v	 dosedanjih	 držah	 salonskega	 krščanstva,	 evangelizacija	 tistih,	 ki	 Kristusa	 še	 ne	
poznajo,	ne	bo	mogoča,	Cerkev	pa	bo	slabela	v	boju	s	sekularizacijo.	Tudi	ostanki	starodavnih	
nekdanjih	 cvetočih	 krščanskih	 skupnosti	 v	 severni	 Afriki	 nas	 opominjajo,	 da	 ni	 dovolj	 graditi	
zgolj	na	tem,	kar	smo	prejeli	od	preteklih	rodov.	Navsezadnje	je	tudi	sv.	Janez	Krstnik	opozarjal	
sodobnike,	naj	nikar	sami	pri	sebi	ne	govorijo,	da	imajo	Abrahama	za	očeta	–	kot	da	so	s	tem	že	
sami	po	sebi	opravičeni.	

Marija	nam	je	prav	zaradi	svoje	odprtosti	Božjim	načrtom	ter	Svetemu	Duhu	najsvetlejši	zgled	
krščanskega	 življenja	 in	 hkrati	 najvarnejša	 in	 najhitrejša	 pot	 do	 nebes.	 Pripravljena	 je	 bila	
tvegati	vse,	samo	da	bi	se	uresničila	Božja	volja.	Kot	mlado	dekle	je	sprejela	oznanilo	nadangela	
Gabriela	in	ostala	do	konca	zvesta	Bogu	pri	uresničevanju	odrešenjskega	načrta.	Prav	Sveti	Duh	
pa	je	tista	gonilna	sila,	zaradi	katere	je	Cerkev	sploh	nastala	in	tudi	obstala	vse	do	danes.	Tudi	
zato	praznik	Marije	Matere	Cerkve	praznujemo	na	binkoštni	ponedeljek,	ko	se	velikonočni	čas	že	
zaključi,	a	nas	spomin	na	Marijo	kot	Mater	Cerkve	spominja	na	to,	da	 je	prav	Ona	naša	glavna	
zavetnica	 in	 zgled	 pri	 hoji	 za	Kristusom.	 In	 verjamemo,	 da	 bo	 prihod	 novih	 binkošti	 povezan	
prav	z	zmagoslavjem	Marijinega	Brezmadežnega	Srca.	Pridi,	Sveti	Duh,	pridi	po	Mariji.	Marija,	
Mati	Cerkve,	prosi	za	nas!	

Oh,	kakšna	narodna	sprava?	

Za	nami	je	lepi	mesec	maj,	pred	nami	nič	maj	lepi	junij.	Dva	meseca,	ki	leto	za	letom	–	
posebno	pri	starejši	generaciji	–	vzvalovita	spomine	na	tragične	dogodke	dalnjega	leta	
1945.	 Iz	 poročil	 medijev	 se	 da	 razbrati,	 da	 letos	 –	 77	 let	 po	 tragediji,	 ko	 je	 morala	
slovenska	zemlja	piti	kri	svojih	sinov	in	hčera,	živijo	med	nami	ljudje,	ki	z	zadoščenjem	
govorijo	 	 o	 krvavi	 usodi	 premnogih	 sonarodnjakov,	 obsojenih	 in	 pobitih	 na	 povelje	
samooklicanih	 sodnikov	 	 in	 	 njihovih	 	 pomočnikov.	 Zato	 do	 sprave,	 kljub	
prizadevanjem,	 ne	 pride.	 Po	 osmih	 desetletjih!	 	 In	 kdaj	 naj	 bi	 potem	do	 te	 narodne	
sprave	sploh		prišlo?	Pri	vsakoletnih	spominskih	slovesnostih,	molitvah	za	pobite	brez	
sodnih	 procesov	 in	 pri	 prošnjah	 za	 narodno	 spravo	 	 pogrešam	 zadoščevalno	
bogoslužje	za	odpuščanje	zločinov,	ki	so	se	dogajali	v	naši	domovini	med	vojno	in	še	
huje	 po	 njej.	 Mogoče	 se	 bo	 kdo	 presenečeno	 vprašal:	 »Čemu	 pa	 to?«	 	Pri	 vseh	 teh	
obletnicah	 namreč	 premišljujem,	 kdo	 so	 bili	 samooklicani	 sodniki,	 ki	 so	 izrekali	
smrtne	kazni,	kdo	njih	pomočniki,	ki	so	jih	izvrševali.	To	so	bili	Slovenci,	ljudje	našega	
naroda!	 Mnogi	 med	 njimi	 krščansko	 vzgojeni,	 a	 so,	 žal,	 padli	 v	 temo	 in	 izvrševali	
krvava	dela.	Draga	bralka,	 dragi	 bralec,	 poglejmo	 	 nazaj	 v	 preteklost,	 kakšne	 so	bile	
reakcije	 svetnikov,	 kakšne	 prerokov,	 kakšne	 Jezusa	 	 samega,	 ko	 so	 se	 soočali	 	 s	
hudodelstvom	 svojega	 naroda!	 Boga	 so	 prosili	 odpuščanja	 za	 pregrehe	 ljudstva,	
opravljali	 spokorna	dela,	 se	postili	 in	prosili	blagoslova,	da	bi	odvrnili	Božjo	kazen	=	
posledice	greha		.	.	.	Marija	v	prikazovanjih	kliče	k	molitvi	za	spreobrnenje	grešnikov	,	k	
postu	 in	 pokori	 .	 .	 .	 Boleče	 spomine	 na	 našo	 polpreteklo	 zgodovino	 bomo	 bolj	
učinkovito	obdelali,	če	jih	bomo	obdelovali	skozi	očala	s	»svetopisemsko	dioptrijo«.	
Zgodovinarji	 naj	 pohitijo	 zapisat	 dogodke,	 posredovane	 od	 še	 živečih,	 ki	 so	 tako	 ali	
drugače	okusili	slovenski	holokavst,	v	vednost	poznejšemim	rodovom!	
ONI	pa,	ki	so	jim	rdeče	zvezde	svetile	na		križevem	potu	v	njim	določeno	brezdno,	naj	
bodo	zdaj	priprošnjiki	za	spreobrnenje	našega	razkristjanjenega	naroda!	
To	je	luč,	to	je	tema,	
To	je	zrno,	to	je	pleva,	
poglej		Sloven´c,	
pomisli,	če	se	to	ujema!	
s.	Anica	Vlašič	FMM,	Dunaj	

Čas veselih počtinic je pred nami. Naj vam bodo v oddih po napornem 
šolskem letu, pa tudi čas za duhovne vaje. Poglejte: https://
www.iskreni.net/kam-poleti-na-duhovne-vaje-2022-za-druzine-zakonce-in-
odrasle/ in tudi: 
https://www.iskreni.net/kam-poleti-na-duhovne-vaje-2022-za-otroke-in-
mlade/ 
Naj ne bodo naše cerkve v poletnem času prazne. Jezus vas čaka. Pa 
zdravi ostanite. 
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