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   Štev.: 33/letnik V.                                                                         6 AVGUST 2017 

Mt 17,1–9 
PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO 

 

Matej v svojem Evangeliju poroča tudi o čudežih, ki se godijo v povezavi z 
Jezusom. Kjer je pojavi Jezus, se pojavi tudi vera v to, da Bog lahko vrača 
zdravje in ljudem, ki so obsedeni, pomaga k zdravi pameti. Kot kaže, Jezusova 
navzočnost lahko celo pokaže premoč Boga nad smrtjo. Jezus silno spominja na 
starodavnega preroka, na primer na očaka prerokov Elija, po katerem so se 
dogajali podobni čudeži. Kdor torej gleda Jezusa skozi oči Izraela, prepozna v 
njem polnost modrostnega in preroškega daru. O tem govori tudi današnji 
odlomek, ki prikazuje Jezusovo spremenitev na gori. Pred očmi svojih najbližjih 
učencev se je Jezus preobrazil. Kot to opiše Matej, je začel sijati.  Od nekod se 
mu pridružita tudi Mojzes in Elija. Iz oblaka se zasliši glas, ki ponovi to, kar je 
bilo slišati že ob Jezusovem krstu: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam 
veselje« in še doda »njega poslušajte!« V čem je pomen tega dogodka? Bog na 
ta način pred Jezusovimi učenci razkrije izvir in globino njegovega poslanstva. 
Jezus izvira iz Boga in v njem, po njegovem nauku in delu se je približalo 
nebeško kraljestvo. Prerok Daniel govori o tem, da se modri svetijo kot zvezda 
na nebu za vse večne čase (Dan 12, 3). Oči Jezusovih učencev torej vidijo 
Jezusa tako kot nanj gleda Bog, ki ga ponovno potrdi za Sina. 
Učenci se na to odzovejo, kakor najbolje vedo in znajo. Pred Jezusom padejo na 
obraz in njemu in obiskovalcema želijo služiti. A Jezus se ob tem ne ustavi, 
dotakne se svojih prestrašenih učencev, ki ponovno vidijo samo njega, in sicer v 
običajni luči. 
 

 
 

Čez šest dni je Jezus 
vzel  

s seboj Petra, Jakoba  
in njegovega brata 

Janeza  
in jih peljal na visoko 

goro, 
na samo.  

Vpričo njih se je 
spremenil. 

Njegov obraz je  
zasijal kot sonce  

in njegova oblačila  
so postala bela kot luč. 
In glej, prikazala sta se 

jim  
Mojzes in Elija,  

ki sta govorila z njim.   
 

(Mt 17,1–3) 
 

 

OBVESTILA 

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 
Župnijska internetna  stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 
(Deželna Banka Slovenije); DŠ: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; 

S 6.avgustom 2017 po spremembah v Škofiji Koper, podružnica KAZLJE 
prehaja v oskrbo župnije Tomaj, kateri je pridružena kot dosedaj župnija Avber, 
ki pa bo po novi ureditvi župnij koprske škofije postala s 1.1.2018 podružnica 
župnije Tomaj. Takšne spremembe se bodo v naši Škofiji izvajale še po 
mnogih drugih dosedanjih župnijah kot ste obveščeni iz tednika Družina. 
Župnija Tomaj (320) tako po spremembah vključuje: podružnico Avber (108) z 
Gradnjami (14), Ponikvami (133) in Novo vasjo (5), podružnico Kazlje (186), 
podružnico Križ (654) z Šepuljami (107) in Filipčjim Brdom (36) ter podružnico 
Utovlje (31) z Grahovim Brdom (40) in Dobravljami (80). 
Župnija Tomaj bo tako po novem štela 1714 prebivalcev. 
Zahvala za dar za obnovo freske v tomajski cerkvi – NN Križ. 



  

07.08.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 

          
   800 

 
Po namenu od drugod 

08.08.2017 
TOREK 
Dominik, duh.,rd.ust. 

 
KAPELA 

 

   800 
 
Po namenu od drugod 

09.08.2017 
SREDA 
Terezija Benedikta od 
Križa 

 
BRITOF 

          
 1900 

 
V Aino Kosovel, p.n. ge Dragice 

10.08.2017 
ČETRTEK 
Lovrenc,dikon,muč. 

 
KAPELA 

 
   800 

 
Po namenu od drugod 

11.08.2017 
PETEK 
Klara, devica 

 
 
KRIŽ 

      1900 
 
VV Marija, Rado Žiberna, Tomaj 48a 

12.08.2017 
SOBOTA 
Ivana Šantalska, red. 

  
 
AVBER 
 

  
1900 

 
 
VV Fabjan, Avber 14 

13.08.2017 
19. NEDELJA 
MED LETOM 
 

 
KAZLJE 

TOMAJ 

KAZLJE 

         
  830 
1000 

1115  

 
VVAlbina in Angela Seražin, Kazlje 21 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
 
Bogoslužje sv. krsta          

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

Pomembno dejstvo, na katerega nas opozarja dogodek na gori, 
je, da se je Jezus spremenil med molitvijo na samem! Z izbranimi 
učenci se je ločil od drugih, ločil od ostalega sveta in šel na goro. 
Cerkveni očetje pravijo, da Jezus pri spremenjenju na gori ni 
spremenil oblike, saj potem ne bi bil več on. Ni se spremenila 
oblika, ampak luč.  
Apostoli so ga videli v novi luči! Tako tudi mi, kadar vstopimo v 
poglobljeno molitev, vidimo iste vsakdanje resničnosti v novi luči! 
Začnemo jih gledati in presojati tako rekoč z Božjimi očmi. Zato je 
tako pomembno, da se v molitev res poglobimo, da molitev ni le 
neko naučeno drdranje določenih obrazcev, ampak da je to pravi 
pogovor z Bogom. V taki molitvi smemo potem tudi mi pričakovati 
to notranjo, »taborsko luč«, to je, razsvetljenje.  
V molitvi se tudi mi na nek način ločimo od sveta, gremo na goro, 
da se srečamo z Gospodom. To je zelo pomembno, kajti kdor se 
ne loči od sveta, ta ne more videti Gospodove slave! Taka, 
poglobljena oblika molitve, pa zahteva molk, v katerem moremo 
zaslišati Božji glas, sicer »skrbi tega sveta« Božji glas v nas 
zadušijo. Molk nam pomaga, da svoj pogled, svojo pozornost 
usmerimo na bistveno, na tisto stvarno, a hkrati prikrito Božjo 
navzočnost  v našem življenju. Sv. Janez Klimak pravi: »Molk je 
mati molitve, je ognjišče, ki hrani ogenj Božje ljubezni!« 
Molk pa je predvsem stvar srca in ne toliko ust. Molk ni v tem, da 
ne govorimo, ampak v tem, da s srcem prisluhnemo Bogu. K 
takemu molku nas vabijo tudi posebni dnevi zbranosti, kakor so 
duhovne vaje. Vabijo nas, da ob Božji besedi umolknemo, se 
umaknemo na goro, na samoten kraj, ter v tišini molitve 
prisluhnemo Bogu. In spoznali bomo, kaj nam Bog želi povedati, 
kaj pričakuje od nas, kakšna je njegova volja za naše življenje. Ta 
poletni čas je idealen čas za tovrsten umik. 
 

Pozdravljam nove farane iz 
nove podružnice župnije 
Tomaj – Kazlje. 
 
Cerkev sv. Lovrenca je bila 
zgrajena in posvečena l. 
1634. Zvonik je bil pozidan 
l. 1864. Prezbiterij in 
zakristija sta iz leta 1746, 
notranjost cerkve pa je 
baročna, celovito poslikavo 
je izvedel Ivan Strnad v letu 
1895. Zanimiva je ob obnovi 
odkrita starejša plast 
poslikav baročno posvetilnih 
križev, ki datirajo v čas 
začetka cerkve okrog 1630. 
Zanimiva so tudi obnovljena 
vhodna vrata iz leta 1798. 
Skupaj s farani župnije 
Tomaj in župnije Avber se 
veselim sodelovanja z vami. 
Vaš novi župnik Gabrijel 

V nedeljo, 13.8. zunanja slovesnost 
praznika sv. Lovrenca v Kazljah ob 
8.30, ob 11.15 – bogoslužje sv. 
krsta. 


