RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

01.08.2022
PONEDELJEK

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

Alfonz M. Ligvorij, škof in c.uč.

02.08.2022
TOREK
Evzebij iz Vercellija

03.08.2022
SREDA

Štev.:32/LETO X.

Lidija, SP žena

04.08.2022
ČETRTEK

31. JULIJ 2022
Vedno moramo biti pripravljeni

Obl. posvetitve cerkve Marije
Snežne

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,32-48)

05.08.2022
PETEK
Obl. posvetitve cerkve Marije
Snežne

06.08.2022
SOBOTA
Marijin spomin

07.08.2022

KAZLJE ob 8.30

19 NEDELJA MED
LETOM

+ JOŽE ZLOBEC, Kazlje 7

TOMAJ ob 10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

f

V župnijski cerkvi v Tomaju imamo najslabše ozvočenje v celi dekaniji, če ne širše.
Čas je, da lahko zares dobro prisluhnejo tudi tisti, ki so zadaj v ladji, ali na koru, kjer
se verjetno ne čuje nič, ali pa zelo slabo in večina si ob obredih zaželi tistih mest,
čisto zadaj. Po pogovoru s predstavniki Gospodarskega in pastoralnega sveta, sem se
odločil, da poiščem najboljšo ponudbo z referencami. Bil sem v cerkvi, kjer imajo
podobno postavitev, kot bi bila naša. In res je odlično. Gre za digitalno ozvočenje, ki
ima veliko večje prednosti kot analogno. Je pa temu primerno seveda dražje, a
kvalitetnejše. Cena ponudbe je 7.266,01€. Obračam se na vse župljanje, da v
primernem času zberemo potrebna sredstva. S skupnimi močmi in dobro voljo nam
bo gotovo uspelo. Vaš prispevek lahko nakažete na ž.TRR, ki je naveden v oznanilih, s
pripisom ZA OZVOČENJE - koda namena je CHAR - dobrodelno plačilo, Model
plačila: SI99 ali pa svoj dar zaupate osebno meni. Če nam uspe, bi bilo novo
ozvočenje postavljeno vsaj do Božiča. Veliko projektov smo v teh 10-letih že
realizirali in prepričan sem, da bomo tudi tega. HVALA ZA VSE.
Ponudba je objavljena tudi na naši spletni strani.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda,
kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje
premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo,
neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj
ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša
ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni
ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu
odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih
bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem
vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.
In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor
jim!Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil vlomiti v svojo
hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« Peter
je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?«

MOLITEV ZA PRIHODNJEGA ŠKOFA
Ti, Gospod, si naš Pastir!
Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje paše.
Ti poznaš srca vseh in Ti že veš,
kdo bo prihodnji pastir naše ško ije.
Pomagaj nam, da bomo našli tistega,
ki bo hodil pred nami in nam kazal pot,
ki bo hodil za nami in pobiral utrujene,
ki bo hodil med nami in nas vabil k spreobrnjenju.
Dobri Pastir, usliši našo prošnjo.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen

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

OZNANILA ZA 19 NEDELJO MED LETOM - 07.08.2022
08.08.2022
PONEDELJEK
Dominik, duhovnik

KAPELA ob
19h

+ ALBINA in SLAVKO VIDMAR, Tomaj
120

09.08.2022
TOREK

KRIŽ ob 19h + ANTON TURK, Šepulje 6

Terezija Benedikta od Križa
(Edith Stein) sozav. Evrope

10.08.2022
SREDA

+ MARA ŠONC, Tomaj 22, 30.dan

LOVRENC, diakon in mučenec

KAPELA ob
19h

11.08.2022
ČETRTEK

KRIŽ ob 19h + ETA in STANKO PIRC, Križ 190

Klara, devica

12.08.2022
PETEK

KRIŽ ob 19h + JOŽE ŽVAB, Šepulje 15

Ivana Šantalska, redovnica

13.08.2022
SOBOTA

KRIŽ ob 19h + NIKO MACAROL, Križ 201

Poncijan, papež

14.08.2022
NEDELJA
20 NEDELJA MED LETOM
(Maksimilijan Kolbe

KAZLJE ob
8.30

++ MARIJA in JOŽE ŠKAPIN, Kazlje
16 (zun. slovesnost sv. Lovrenca)

TOMAJ ob
10h

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

“Ne boj se, mala čreda, kajti
vaš Oče je sklenil, da vam da
kraljestvo.” (Lk 12,32)

OZNANILA ZA 20 NEDELJO MED LETOM - 14.08.2022
15.08.2022
PONEDELJEK

BRITOF 10h ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Vnebovzetje Device Marije

16.08.2022
TOREK
Rok

KAPELA ob
19h

V ZAHVALO MATERI BOŽJI ZA VARSTVO,
Tomaj 94

17.08.2022
SREDA

KRIŽ ob19h

V ČAST SV. DUHU ZA BIRMANCE IN
STARŠE, Križ 245

KAPELA ob
19h

PO NAMENU, Tomaj 7

Helena, cesarica

19.08.2022
PETEK

KRIŽ ob 19h ++MARIJA in RADO ŽIBERNA, Tomaj 48a

Hijacint, duh.

18.08.2022
ČETRTEK

Janez Eudes, duh.

20.08.2022
SOBOTA

AVBER ob
19h

+ JOSIP UKMAR, Ponikve 31

Bernard, opat

21.08.2022
NEDELJA

KAZLJE ob
8.30

+ MILENA VITEZ in ++ VITEZ, Kazlje 10

TOMAJ ob
10h

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

21. NEDELJA MED
LETOM

“Toda zver je bila zajeta in z
njo vred lažni prerok, ki je
delal znamenja v njeni
navzočnosti: z njimi je
zapeljal tiste, ki so sprejeli
žig zveri in molili njeno
podobo. Oba sta bila živa
vržena v ognjeno jezero, v
katerem gori žveplo.” (Raz
19,20)
“Nato sta bila smrt in
podzemlje vržena
v ognjeno jezero. To je
druga smrt, ognjeno jezero.”
(Raz 20,14) “In če koga niso našli zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero.” (Raz
20,15)

