
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

14 nedelja med letom
04.07.2022	
PONEDELJEK		
Urh,	škof

KRIŽ	ob	19h + + TAVČAR, Križ 148

05.07.2022	
TOREK		
CIRIL	in	METOD,	slovanska	
apostola

BIBLIČNA SKUPINA OB 19H

06.07.2022	
SREDA	
Marija	Goretti,	
dev.,mučenka

KAPELA	ob	
19h

++ PIPAN in KURET, Tomaj 94

07.07.2022	
ČETRTEK		
Anton,	duhovnik

KRIŽ	ob	19h ++ EMILIJA in JOŽE SAMEC, Križ 231

08.07.2022	
PETEK	
Gregorij,	škof

KAPELA	 ob	
19h

+ LOJZKA ŠONC, Tomaj 61a 

09.07.2022	
SOBOTA	
Marijin	spomin

KRIŽ	ob	19h ++ TRAMPUŠ in EGON GULIČ, pn Križ 
145

10.07.2022	
15	NEDELJA	MED	
LETOM	

KA Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00							

++ SERAŽIN, Kazlje 29 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Kristusovi	učenci	prinašajo	mir	
Iz	svetega	evangelija	po	Luku	(Lk	10,1-12.17-20)	

Tisti	čas	je	Gospod	določil	še	drugih	
dvainsedemdeset	in	jih	poslal	pred	seboj	po	dva	in	
dva	v	vsako	mesto	in	kraj,	kamor	je	sam	nameraval.	
Rekel	jim	je:	»Žetev	je	obilna,	delavcev	pa	malo.	
Prosíte	torej	Gospoda	žetve,	naj	pošlje	delavce	na	
svojo	žetev.	Pojdite!	Pošiljam	vas	kakor	jagnjeta	
med	volkove.	Ne	nosíte	s	seboj	ne	denarnice	ne	
torbe	ne	sandal	in	spotoma	nikogar	ne	
pozdravljajte!	V	katero	koli	hišo	pridete,	recíte	
najprej:	›Mir	tej	hiši!‹	In	če	bo	v	njej	sin	miru,	bo	na	
njem	počival	vaš	mir;	če	pa	ne,	se	mir	povrne	k	
vam.	V	tisti	hiši	ostanite	ter	jejte	in	pijte,	kar	vam	
dajo,	kajti	delavec	je	vreden	svojega	plačila.	Ne	
hodíte	iz	hiše	v	hišo.	V	katero	koli	mesto	pridete	in	
vas	sprejmejo,	jejte,	s	čimer	vam	postrežejo.	
Ozdravljajte	bolnike,	ki	so	v	njem,	in	jim	govorite:	
›Približalo	se	vam	je	Božje	kraljestvo.‹	V	katero	koli	

mesto	pa	pridete	in	vas	ne	sprejmejo,	pojdite	na	njegove	ulice	in	recíte:	›Tudi	prah	vašega	
mesta,	ki	se	je	prijel	naših	nog,	otresamo	na	vas,	vendar	védite,	da	se	je	približalo	Božje	
kraljestvo.‹	Povem	vam:	Sódomi	bo	na	tisti	dan	laže	kakor	temu	mestu.«	
Dvainsedemdesetéri	so	se	veseli	vrnili	in	govorili:	»Gospod,	celo	hudi	duhovi	so	nam	pokorni	
v	tvojem	imenu.«	In	rekel	jim	je:	»Gledal	sem	satana,	ki	je	kakor	blisk	padel	z	neba.	Glejte,	dal	
sem	vam	oblast	stopati	na	kače	in	škorpijone	ter	na	vsakršno	sovražnikovo	moč.	In	nič	vam	
ne	bo	škodovalo.	Vendar	se	ne	veselite	nad	tem,	da	so	vam	duhovi	pokorni,	ampak	se	
veselite,	ker	so	vaša	imena	zapisana	v	nebesih.«	

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna  strani: https://zupnija-tomaj.rkc.si.  
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Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Štev.:28/LETO X.                                             03. JULIJ 2022 

sv. brata 
CIRIL in 
Metod - 
slovanska 
apostola - 
mozaik p. dr. 
Ivana 
Rupnika

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	PREČISTA	in	MATI	BREZMADEŽNA	

Govoriti	o	čistosti	je	dandanes	delikatno	početje,	sploh	če	s	tem	mislimo	na	
čistost	srca	in	duha.	Vsi	se	namreč	bolj	ali	manj	zavedamo	lastne	grešnosti,	
nagnjenosti	k	slabemu	ter	slabotnosti.	
Čeprav	lahko	pri	vsaki	spovedi	še	tako	prisegamo	in	naredimo	trden	sklep,	
da	 ne	 bomo	 več	 žalili	 Boga,	 smo	 vse	 do	 smrti	 podvrženi	 grešnosti.	 To	 je	
posledica	 izvirnega	 greha,	 ki	 zaznamuje	 vse	 človeštvo.	 Prav	 zaradi	 tega	

smo,	kot	pravi	starodavna	marijanska	molitev,	»žalostni	in	objokani	v	tej	solzni	dolini«.	Svetost	
ni	 posledica	 zgolj	 naših	 lastnih	 prizadevanj	 in	 naporov,	 pač	 pa	 predvsem	 sodelovanja	 naše	
narave	 z	Božjo	milostjo.	Če	 je	naša	 temeljna	usmeritev	obrnjena	k	Bogu	 in	kljubujemo	grehu,	
smo	 na	 poti	 k	 svetosti.	 O	 čistosti	 imamo	 večkrat	 tudi	 nekoliko	 napačne	 predstave,	 tudi	 pod	
vplivom	platonskega	dualizma,	ki	je	že	v	prvih	stoletjih	po	Kristusu	prinesel	usodno	zavračanja	
telesnosti	in	predvsem	spolnosti.	Takšna	mentaliteta	se	je	nadaljevala	tudi	kasneje.	Vendar	mora	
biti	 naša	 pozornost	 usmerjena	 k	 temu,	 kar	 je	 o	 čistosti	 govoril	 Jezus.	 Velja	 namreč	 njegova	
obljuba:	 »Blagor	 čistim	 v	 srcu,	 zakaj	 ti	 bodo	 Boga	 gledali.«	 Z	 nečistim	 srcem	 je	 namreč	 naša	
podoba	 Boga	 izkrivljena,	 popačena.	 Na	 ta	 način	 je	 hudi	 duh	 v	 raju	 Adamu	 in	 Evi	 predstavil	
povsem	napačno	podobo	Boga.	Srce	pa	je,	kot	pravi	katekizem,	sedež	nravne	osebnosti:	“Iz	srca	
namreč	prihajajo	hudobne	misli,	uboji,	prešuštva,	nečistovanje”	 (Mt	15,19).	Boj	zoper	meseno	
poželenje	 gre	 prek	 očiščevanja	 srca	 in	 izvrševanja	 zmernosti.	 Krščanski	 nauk	 nas	 zato	 vabi	 k	
vztrajanju	v	preprostosti,	nedolžnosti	 ter	neomadeževanosti.	Tudi	zato	 Jezus	večkrat	poudarja	
lik	 otroka	 in	 ga	 postavlja	 za	 zgled.	 Otrok	 namreč	 še	 ni	 zaznamovan	 z	 logiko	 sveta	 in	 vso	
nečistostjo,	 ki	 jo	 prinaša	 vladar	 tega	 sveta.	 “Čista	 srca”	 pa	pomenijo	 tiste,	 ki	 so	 svoj	 razum	 in	
svojo	 voljo	 spravili	 v	 sklad	 z	 zahtevami	 božje	 svetosti,	 predvsem	 na	 treh	 področjih,	 ki	 so:	
ljubezen	 do	 bližnjega	 (prim.	 1	 Tim	4,3-9;	 2	 Tim	2,22),	 čistost	 ali	 spolna	 urejenost	 (rectitudo;	
prim.	1	Tes	4,7;	Kol	3,5;	Ef	4,19),	ljubezen	do	resnice	in	prava	vera	(prim.	Tit	1,15;	1	Tim	1,3-4;	2	
Tim	2,23-26).	Med	čistostjo	srca,	telesa	in	vere	tako	obstaja	vez,	kajti	poslušnost	Bogu	je	garant	
naše	osebne	čistosti.	“Čistim	srcem”	je	tako	obljubljeno,	da	bodo	gledala	Boga	iz	obličja	v	obličje	
in	mu	bodo	podobna	(prim.	1	Kor	13,12;	1	Jn	3,2).	Ko	spoštujemo	svoje	telo	in	telesa	drugih	kot	
tempelj	 Svetega	 Duha,	 smo	 na	 poti	 k	 čistosti.	 A	 ta	 čistost	 dejansko	 obsega	 vse	 vidike	 našega	
življenja,	ne	samo	področja	morale.	Marija	nam	je	na	tem	področju	lahko	velik	zgled	in	pomoč	na	
poti	za	Jezusom.	A	zavedati	se	moramo,	da	je	bila	po	Božji	milosti	obvarovana	izvirnega	greha	že	
takrat,	ko	je	bila	spočeta.	Glavna	mašna	prošnja	na	praznik	Njenega	brezmadežnega	spočetja	(8.	
december)	 med	 drugim	 pravi:	 »Na	 njeno	 priprošnjo	 naj	 tudi	 mi	 pridemo	 čisti	 k	 tebi.«	 To	 je	
pomemben	opomin,	da	ob	smrtni	ne	moremo	stopiti	pred	živega	Boga	nečisti.	Če	se	zavedamo	
lastnih	 slabosti	 in	 se	 pogosto	 spovedujemo,	 prav	 tako	 pa	 tudi	 zaupamo	 v	 brezmejno	 Božje	
usmiljenje,	 smemo	upati,	 da	 bomo	 ob	 smrtni	 uri	 ob	Marijinem	posredovanju	 smeli	 prestopiti	
nebeški	prag.	V	nebeškem	kraljestvu	namreč	ni	več	niti	umazanije	niti	greha.	Zato	se	že	na	tem	
svetu	 pogosto	 priporočamo	 Brezmadežni,	 naj	 prosi	 za	 nas,	 da	 bi	 v	 svojem	 življenju	 rastli	 v	
svetosti	in	čistosti.	Mati	prečista	in	Mati	brezmadežna,	prosi	za	nas!	

Sv.	Tomaž	(Thomas)	More		

je	 znana	 osebnost	 v	 krščanskem	 svetu,	 pa	 kljub	
temu	 še	 vedno	 premalo	 poznan.	 Velja	 za	
krščanskega	humanista	in	državnika,	ki	pa	je	svojo	
načelnost	 kronal	 z	 mučeniško	 smrtjo.	 Goduje	 na	
današnji	 dan,	 skupaj	 s	 škofom	 sv.	 Janezom	
Fisherjem.		
Kot	 piše	 revija	 Ognjišče,	 je	 Tomaž	More	 vedra	 in	
prikupna	svetniška	postava.	Rodil	se	je	7.	februarja	
1477	v	Londonu.	“Oče,	ki	je	bil	sodnik,	ga	je	poslal	
v	 šole	 in	 Tomaž	 je	 bil	 že	 pri	 triindvajsetih	 letih	
odvetnik,	tri	leta	pozneje	pa	tudi	član	parlamenta.	
Nekaj	 časa	 ga	 je	 vleklo,	 da	 bi	 postal	 duhovnik	 ali	
redovnik,	pa	je	po	treznem	premisleku	spoznal,	da	
je	 poklican	 za	 družinsko	 življenje.	 V	 srečnem	

zakonu	z	Jane	Colt	 je	imel	štiri	otroke:	tri	hčere	in	sina.	Želel	 je,	da	študirajo	tudi	vse	
njegove	 hčere,	 kar	 je	 bilo	 za	 tiste	 čase	 nekaj	 nenavadnega.	 Tako	 so	 bili	 pogovori	 pri	
družinski	 mizi	 na	 visoki	 ravni,	 tem	 bolj,	 ker	 so	 v	 to	 gostoljubno	 hišo	 prihajali	
pomembni	možje	 tedanjega	 časa,	 kot	mislec	 in	 pisatelj	 Erazem	 Rotterdamski,	 slikar	
Hans	Holbein,	škof	John	Fisher	in	mnogi	drugi.	More	sam	je	veliko	pisal.	Njegova	knjiga	
Utopija,	v	kateri	 je	razgrnil	svoje	misli	o	vodstvu	države	in	o	politiki,	 je	še	danes	zelo	
pomembno	delo.”	V	zasebnem	življenju	je	bil	Tomaž	nadvse	preprost:	vsak	dan	je	hodil	
k	maši	in	bil	je	prijatelj	revežev.	Družina	je	živela	zgledno	družinsko	življenje.	Vsi	njeni	
člani	s	strežnim	osebjem	vred	so	se	vsak	večer	zbirali	k	skupni	molitvi,	pri	obedu	ali	
pri	 večerji	 pa	 je	 kateri	 od	 otrok	 vedno	 prebral	 odlomek	 iz	 Svetega	 pisma.	 Tomaž	 je	
hitro	 »napravil	 kariero«,	 kot	 bi	 rekli	 danes.	 Ko	 je	 leta	 1509	 zasedel	 angleški	 prestol	
kralj	Henrik	VIII.,	 je	Tomaž	postal	njegov	tajnik	in	svetovalec.	Henrik	VIII.	 je	bil	sprva	
odličen	 vladar.	 Poročen	 je	 bil	 s	 špansko	 princeso	 Katarino	 Aragonsko,	 ki	 pa	 mu	 ni	
rodila	prestolonaslednika.	Ko	se	 je	kralj	 zaljubil	v	dvorno	damo	Ano	Boleyn,	 je	hotel	
doseči,	da	bi	papež	njegov	zakon	razglasil	za	neveljaven.	Prijatelja	Tomaža	je	postavil	
za	 kanclerja	 drugega	 moža	 v	 državi,	 upajoč,	 da	 mu	 bo	 pomagal	 uresničiti	 njegove	
načrte.	 Toda	 Tomaž	 se	 je	 raje	 odpovedal	 visoki	 službi,	 kakor	 da	 bi	 ustregel	 kralju.	
Kralju	naklonjeni	nadškof	Cramner	je	leta	1533	razglasil	Henrikov	zakon	za	neveljaven	
in	Ana	Boleyn	je	postala	kraljica.	Papež	pa	veljavnosti	tega	zakona	ni	priznal	in	je	kralja	
izobčil	 iz	 Cerkve.	 Henrikov	 odgovor	 je	 bil,	 da	 se	 je	 razglasil	 za	 edinega	 poglavarja	
Cerkve	na	Angleškem	in	s	 tem	ustanovil	 ločeno	anglikansko	Cerkev,	še	piše	Ognjišče.	
“Ljudje	so	morali	priseči	zvestobo	kralju	kot	vrhovnemu	cerkvenemu	voditelju.	Tomaž	
ni	 hotel	 priseči,	 ker	 je	 bilo	 to	 proti	 njegovi	 vesti.	 Več	 kot	 leto	 dni	 je	 bil	 zaprt	 v	 ječi	
Tower,	a	se	ni	omehčal.	Obsodili	so	ga	na	smrt	kot	veleizdajalca	in	6.	julija	1535	je	bil	
obglavljen.	Skupaj	 s	prijateljem,	kardinalom	 Janezom	(Johnom)	Fisherjem,	ki	 je	umrl	
kot	mučenec	malo	pred	njim,	 22.	 junija	1535,	 je	 bil	 leta	1935	 razglašen	 za	 svetnika.	
Oba	godujeta	skupaj	22.	junija.”	


