
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

2 ADVENTNA NEDELJA05.12.2022	
PONEDELJEK		
Saba,	opat

KRIŽ	ob	
17.30

+	ANICA	MILIČ,	Križ	263,	8.dan

06.12.2022	
TOREK		
Nikolaj,	škof

AVBER	ob	
17h

ZA BIRMANCE, Avber 24

07.12.2022	
SREDA	
Ambrož,	škof	in	c.učitelj

KRIŽ	ob	18h ++ KRECENBAHER, Križ 230

08.12.2022	
ČETRTEK	
BREZMADEŽNA

KRIŽ	ob	18h +ANICA in vsi ++ Starc, Križ 280

09.12.2022	
PETEK	
Juan	Diego,	videc

KAPELA	ob	
18h

++	HELENA	GEC	in	ANGELA	BUDA,	
Tomaj	76

10.12.2022	
SOBOTA	
Loretska	Mati	Božja

KAPELA		ob	
18h

++ KOČAR, Križ 145

11.12.2022	

3	ADVENTNA	NEDELJA	-	
Gaudete	-	radujte	se

KA Z L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++ SERAŽIN, Kazlje 5a 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Spreobrnite se, približalo se je 
nebeško kraljestvo 
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,1-12)

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski 
puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, 
kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je 
tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: 
Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite 
Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹ 
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen 
pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z 
divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje 
iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse 
pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v 

reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je 
videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: 
»Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite 
vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: 
›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov 
obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. 
Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas 
krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši 
od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s 
Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. 
Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«


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.50/LETO X.                                       04.december 2022 

ŠEPULJE NN - 100€ 
NN Tomaj (R) - 100€ 
Tomaj 53 - 100€ 
Tomaj 64 - 100€ 
NN Tomaj (cerkev) - 40€ 
NN Tomaj - 100€ 
NN Tomaj (cerkev) - 100€ 
Tomaj 75a - 50€ 
Tomaj 75b - 50€ 
Tomaj 76 - 100€ 
Tomaj NN - 50€ 
Tomaj NN - 70€ 
Križ NN - 50€ 
Podruž.Kazlje - 50€ 
Dobravlje NN - 100€ 
Nadija Zoretič - 50€ 
Bruno Milič, Križ - 100€ 
Ob koncertu - 100€ 
Marija Ravbar, Tomaj 38 - 50€ 
Tomaj 69 - 100€ 
SKUPAJ: 7.080€ 
- do kritja investicije manjka še   
120€. Hvala vsem darovalcem. 

DAROVALCI ZA OZVOČENJE V 
ŽUPNIJSKI CERKVI

Dario Filippi, Tomaj 61 - 100€ 

Janez Bajt, Tomaj 120 - 500€

NN, Tomaj - 200€

NN, od drugod - 400€

NN, Križ - 80€

NN Križ - 100€

Križ 102 - 50€

Tomaj 14a - 100€

Križ 107 - 50€

NN Križ - 120€

Križ 231 - 100€

NN (cerkev) - 50€

Tomaj 19 - 100€

NN Tomaj - 200€

NN Tomaj - 50€

NN Tomaj - 150€

TOMAJ 48a - 100€

AVBER 12 - 100€ 
NN KRIŽ - 50€

TOMAJ 112 - 150€

NN KRIŽ - 200€

TOMAJ 94 - 100€


NN DUTOVLJE - 50€

NN Grahovo Brdo - 50€

NN Tomaj od drugod - 150€

NN Tomaj - 150€

NN Tomaj - 500€

NN Križ - 50€

NN Tomaj - 80€

NN Križ - 40€

Dr. Cencič M. - 100€

NN - ŠEPULJE - 100€

NN - Križ - 40€

NN- DUTOVLJE - 100€

D.Ravbar, Tomaj - 100€

NN - Križ - 150€

NN - (cerkev) - Križ - 30€

NN - KAZLJE - 50€

NN - Tomaj - 150€ 
NN - KRIŽ - 30€ 
M.Bizjak Križ 31 - 50€ 
ŠEPULJE NN - 150€ 
NN - 100€ 
Križ 231 - 100€ 
NN Križ (cerkev) - 50€ 

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


RAZMIŠLJANJA

MLADINSKA SKUPINA - sobota 10.12. ob 16h

Za pripravo jaslic ste v letošnjem letu naprošeni 
starši prvoobhajancev (3. in 4. razred).

Na spletni strani imate seznam za čičšenje v 
župnišču. Hvala za vašo skrb

DANES PO MAŠI POČAKAMO na MIKLAVŽA 
Vponedeljek, 5.12. ob 18.30 
srečanje Ž.Gospodarskega sveta. 
Sédel je in učil množico iz čolna. Ko 
pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 
»Odrini na globoko in vrzite mreže 
za lov!« Simon mu je odgovoril: 
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa 
nismo nič ujeli, a na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« In ko so to storili, 
so zajeli veliko množino rib, tako da 

so se jim mreže začele 
trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo 
pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela 
potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in 
rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom 
rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim,  prav tako pa 
tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova 
družabnika.” (Lk 5, 3b-10a). Morda se zdi, da zgornji odlomek 
nekoliko spominja na naše grenke občutke po nedeljskem trojnem 
referendumu, kjer je vlada oz. njena psevdo-levičarska koalicija tako 
rekoč pobasala stoodstotno zmago. Razumljivo je, da pod vtisom 
razočaranj pride na dan marsikatera neprimerna beseda, izraz besa, 
žalosti, neprijetnega začudenja, češ kako se je lahko to zgodilo. In 
seveda tudi ostro obračunavanje celo med vodilnimi opozicijskimi 
politiki na družbenih omrežjih. Kar je seveda še bolj podžgalo 
občutke nemoči in jeze. In tudi nagnjenosti, da bi, tako kot nekoč 
sedanji obrambni minister, vrgli puško v koruzo. Češ, saj se res ne 
da nič narediti, ker je narod pač »butast« Vendar pa je adventni čas 
najprej čas pričakovanja. In tudi čas, ki nas poziva, naj se odpravimo 
na pot in naj bomo čuječi. Ni lahko preseči drže razočaranja in tudi 
nerganja.

A vendar, morda Jezusov poziv, naj vržemo mreže na drugo stran, 
velja prav nam vsem. Trojni referendum je sedaj za nas preteklost, 
morda bomo skušali to čim prej pozabiti, a  posledice teh odločitev 
nas bodo spremljale. O tem ni dvoma. Smo bili morda preveč pasivni 
in smo nagovarjali zgolj svoj mehurček? Morda pa smo se preveč 
zanašali na svoje človeške moči? Kakorkoli že, če beremo 
svetopisemski odlomek o tem, kako je David premagal Goljata (prim. 
1Sam 17, 1-54), lahko opazimo najprej to, da se je David zoperstavil 
veliko močnejšemu orjaku tako, da se je zanesel na božjo moč in ne 
na svojo. Še več, vnaprej je napovedal, kaj bo storil Goljatu, te 
besede je izrekel v močni veri. Najprej ob pogovoru s kraljem Savlom: 
»Gospod, ki me je rešil iz levjih šap in iz medvedjih šap, on me bo rešil 
iz roke tega Filistejca.« (1Sam 17, 37) In nato ob neposrednem 
soočenju z Goljatom: »Ti prihajaš k meni z mečem, s sulico in s 
kopjem. Jaz pa prihajam k tebi v imenu Gospoda nad vojskami, Boga 
Izraelovih bojnih vrst, ki si jih zasramoval. Danes te bo Gospod izročil 
meni v roko; ubil te bom in ti odsekal glavo. Še danes bom dal trupla 
filistejske vojske pticam neba in zverem zemlje, in vsa zemlja naj 
spozna, da ima Izrael Boga. In vsa ta množica bo spoznala, 
da Gospod ne rešuje z mečem in sulico, kajti boj je Gospodov, in dal 
vas bo nam v roke.« (1Sam 37, 45-47) David je te besede izrekel v 
močni veri, čeprav je moral še malo pred tem slišati sramotilne 
besede najstarejšega od svojih rodnih bratov, ki so se šli bojevat proti 
Goljatu. S svojo izgovorjeno besedo je vnaprej proslavil moč samega 
Boga in tako zmagal v boju proti veliko močnejšemu sovražniku.

Morda bo kdo zamahnil z roko, češ to so samo zgodbe iz preteklosti. 
Vendar je Sveto pismo knjiga, navdihnjena od Boga. Vse, kar je 
zapisano v njej, je zapisano z razlogom in za vse čase. Znani angleški 
ekseget in pridigar Derek Prince je pogosto poudarjal, naj se pri 
svetopisemskih odlomkih ne ustavljamo z nekimi predsodki, ampak 
jih sprejmemo, kakršni so. In morda nam prav takšnega poučevanja 
manjka – namreč, da bi Božjo besedo znali uporabljati v vsakdanjem 
življenju. Ker vsega tega, kar nas uči Sveto pismo, ne jemljemo resno, 
tudi molimo z nevero in so naše molitve neuslišane, za kar nato 
krivimo kar Boga, češ saj nas ne posluša.

(Vir, Blagovest)



