
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
2 ADVENTNA NEDELJA C 

NEDELJSKI EVANGELIJ

V	petnajstem	letu	vladanja	cesarja		
Tiberija,	ko	je	bil	Poncij	Pilat		
upravitelj	Judeje	in	Heród		
četrtni	oblastnik	Galileje,		
njegov	brat	Filip	pa		
četrtni	oblastnik	Iturěje		
in	Trahonítide	ter	Lizánija		
četrtni	oblastnik	Abilene		
in	ko	sta	bila	vélika	duhovnika	
Hana	in	Kajfa,	je	v	puščavi	prišla		
Božja	beseda	Janezu,		
Zaharijevemu	sinu.		
Prehodil	je	vso		
jórdansko	pokrajino	in	oznanjal		
krst	spreobrnjenja		
v	odpuščanje	grehov,		
kakor	je	pisano	v	knjigi	govorov		
preroka	Izaija:		
»Glas	vpijočega	v	puščavi:	
Pripravite	Gospodovo	pot,	zravnajte	njegove	
steze!«	

(Lk	3,1–4)	

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna  stran: http://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

SREČANJA	“DELAVNICE	MOLITVE		
IN	ŽIVLJENJA”	OB	TORKIH		
OB	19h	(15	srečanj	-		
vse	do	19	marca).	
Otroci	imajo	v	tem	tednu	adventno	
spoved	(veroučni	termin).

Štev.:50/LETO VI.              09. DECEMBER 2018 

Lk 3,1–6 
KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE GREHOV 
Janez	 oznanja	 krst	 spreobrnjenja	 v	 odpuščanje	 grehov.	 Kaj	 je	 greh?	 Kaj	 odpuščanje?	 Kaj	
spreobrnjenje?	Greh	je	dejanja,	ki	ga	človek	stori,	čeprav	ve,	da	ga	ne	bi	bil	smel.	Ko	ga	stori,	ga	
vznemirja	glas	vesti	in	tlači	občutek	krivde.	Pekoča	vest	in	občutek	krivde	sta	za	verne	eden	od	
dokazov,	da	zares	biva	Nekdo,	ki	je	nad	njimi,	ki	jim	v	srcu	govori	in	daje	vedeti,	da	so	za	svoja	
dejanja	odgovorni.	Mnogi	neverni	pravijo,	da	ni	nikogar,	ki	bi	jim	v	srcu	govoril	in	ki	bi	mu	bili	za	
svoja	dejanja	odgovorni.	Ne	priznavajo	ne	greha	ne	 krivde.	 Tajijo,	 da	bi	 jih	 za	 kaj	 opominjala	
vest.	Ko	pa	vidimo	druge,	kako	se	trudijo	pošteno	živeti,	težko	verjamemo,	da	bi	to	počeli,	če	
jih	ne	bi	k	temu	navajal	glas	vesti.	In	ko	vidimo	še	druge,	kako	se	pehajo	za	užitke	ter	omamljajo	
z	raznovrstnimi	»drogami«	sodobnega	časa,	sklepamo,	da	je	to	njihov	način,	kako	prevpiti	glas	
vesti.Janez	oznanja	v	odpuščanje	grehov	krst	spreobrnjenja.	Ta	krst	obsega	priznanje	grešnega	

dejanja,	 obžalovanje	 tega	 dejanja,	
hotenje,	da	do	takšnih	dejanj	ne	bo	
več	 prihajalo.	 Vsi	 verski	 obredi	 in	
vse	vrste	duhovnosti	človeka	samo	
toliko	 resnično	osvobajajo,	 kolikor	
ga	vodijo	k	spoznanju	in	priznanju,	
da	se	je	z	grehom	ločil	od	Boga,	ki	
pa	 je	 pripravljen	 vsako	 ločitev	
odpustiti,	če	človek	greh	prizna,	ga	
obžaluje	 ter	 pokaže	 voljo	 za	
poboljšanje.	 Samo	 to	 je	 krst	
spreobrn jena	 v	 odpuščan je	
grehov,	 samo	 tako	 se	 je	 mogoče	
znebiti	občutka	krivde	in	si	pomiriti	
vest.	

OBVESTILA
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10.12.2018  
PONEDELJEK  KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

11.12.2018  
TOREK  
Damaz, papež

KAPELA   17.30 ✞✞ BLAŽONOVI, Tomaj 30

12.121.2018 
SREDA  
Devica Marija iz Guadalupe

KAPELA
    
  17.30 ✞ FRANC JANČAR, Tomaj 120

13.12.1.2018 
ČETRTEK  
Lucija, devica in mučenka

KAPELA 
     
    8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

14.12.2018 
PETEK 
Janez od Križa, duhovnik, c. 
učitelj

KAPELA
    
  17.30 V ČAST MATERI BOŽJI ZA 

SREČNO VOŽNJO, Tomaj 11

15.12.2018 
SOBOTA 
Drinske mučenke

KRIŽ
           
  17.30    ✞ ✞ E D V A R D i n V I L I J A N 

JERMAN, Šepulje 1d

16.12.2018 
3. ADVENTNA 
NEDELJA 
Začetek božične 
devetdnevnice

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

PO NAMENU, Kazlje 39 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ 

Janez	 Krstnik	 je	 sebe	 označil	 kot	 'glas	
vpijočega	 v	 puščavi:	 Pripravite	 Gospodovo	
pot,	zravnajte	njegove	steze!'	(Lk	3,4).	Glas	
izreka	 besedo,	 toda	 v	 tem	 primeru	 je	 bila	
Božja	beseda	prej,	 saj	 se	pred	 tem	spustila	
na	 Janeza,	 Zaharijevega	 sina,	 v	 puščavi	
(prim.	 Lk	 3,2).	 On	 ima	 torej	 pomembno	
vlogo,	 a	 vedno	 v	 službi	 Kristusu.	 	 Sveti	
Avguštin	to	takole	razlaga:	'Janez	je	glas.	O	
Gospodu	 pa	 je	 rečeno:	 'V	 začetku	 je	 bila	

Beseda'	 (Jn	 1,1).	 Janez	 je	glas,	 ki	mine.	Kristus	pa	 je	 večna	Beseda,	 ki	 je	bila	na	 začetku.	Če	
glasu	 odvzameš	 besedo,	 kaj	 ostane?	 Nejasen	 zvok.	 Glas	 brez	 besede	 resda	 zadane	 sluh,	
vendar	 ne	 spodbudi	 srca'	 (Govor	 293,3).	 Naša	 naloga	 je	 torej,	 da	 danes	 prisluhnemo	 temu	
glasu	in	tako	pripravimo	v	srcu	prostor	in	sprejem	za	Jezusa,	Besedo,	ki	nas	rešuje.	

Na	božično	praznovanje	se	pripravljamo	s	štirimi	adventnimi	tedni.	Adventni	čas	nas	
vabi,	 da	 bi	 se	 odprli	 svojemu	 hrepenenju	 in	 tako	 pričakali	 Gospodov	 prihod.	 Toda	
dandanes	 je	 čakanje	 za	 mnoge	 nesprejemljivo.	 Zato	 so	 advent	 preoblikovali	 v	
podaljšani	božični	čas,	 in	 tako	z	božičem	skoraj	nimajo	več	kaj	početi:	od	predolgih	
(materialnih)	priprav	nanj	so	popolnoma	izčrpani.	Mnogi	celo	bežijo	pred	božičem	v	
južne	kraje.	
Že	 vse	 od	 otroštva	 je	 božič	 zame	 prav	 poseben	 praznik,	 ki	 sem	 ga	 vedno	 težko	
pričakoval.	Po	pripravah	skozi	adventni	čas	sem	božič	vedno	doživel	kot	 izpolnitev,	

kot	 vrhunec	
leta.	 Zato	 bi	
rad	 povabi l	
tudi	 tebe,	 da	
bi	 morda	 že	
l e t o s	
p r a z n o v a l	
b o ž i č	
zavestneje,	da	
bi	si	prav	v	teh	
dneh	 vzel	 čas	
z a	 p r a v o	
s k r i v n o s t	
n a š e g a	
živl jenja,	 za	
rojstvo,	 ki	 naj	
bi	se	zgodilo	v	
vsakem	 izmed	
nas.	
N a j	 v	 t e m	
a d v e n t n em	
č a s u	 B o ž j a	
b e s e d a	
n a g o v a r j a	
t v o j e	
hrepenenje	 in	
t i	 p o k a ž e ,	
kako	 in	 s	 čim	
g a	 l a h k o	
potešiš.	

DUHOVNI KOTIČEK


