
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
NEDELJA VESRKEGA TISKA 

NEDELJSKI EVANGELIJ

Jezus	jim	je	rekel:		
»Napolnite	vrče	z	vodo!«		In	napolnili	so	jih	do	vrha.		
Nato	jim	je	rekel:		
»Zajemite	zdaj	in	nesite	starešini!«		In	nesli	so	mu.		
Ko	je	starešina	pokusil	vodo,		ki	je	postala	vino,	in	ni	vedel,		
od	kod	je,	strežniki,	ki	so	zajeli	vodo,	pa	so	vedeli	,		
je	poklical	ženina	in	mu	rekel:		
»Vsakdo	postreže	najprej	z	dobrim	vinom,		in	ko	se	ljudje	napijejo,	
	s	slabšim;		ti	pa	si	dobro	vino		prihranil	do	zdaj.«	
(Jn	2,7–10)	

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

“Nepoznavanje	 svetega	 pisma	 je	
nepoznavanje	 svetega	 krsta…”	 (sv.	
Hieronim)

Štev.:04/LETO VII.                   20. JANUAR 2019 

Jn	2,1–11	
NAPOLNIMO	VRČE	

Tržni	 slogan	nekdanjega	 celjskega	podjetja	Kovinotehna	 se	 je	 glasil:	 »Nemogoče	 je	
mogoče!«	To	 je	 bila	domiselna	 reklamna	poteza,	 za	dogodek	v	Kani	 in	 za	Marijino	
posredovanje	 pri	 tem	 pa	 to	 dobesedno	 drži.	 Marijina	 ljubezniva	 prošnja	 je	 storila	
nemogoče,	priklicala	 je	»Božjo	uro«;	njena	priprošnja	 je	pospešila	 tok	dogajanja	 in	
priklicala	prvi	Jezusov	čudež:	spremenitev	vode	v	vino.		Na	Jezusov	ukaz	so	strežniki	
napolnili	šest	velikih	kamnitih	vrčev	z	vodo.	Vrče	z	vodo	so	Judje	običajno	imeli	pri	
vratih	hiše	za	domače	potrebe	in	za	obredno	umivanje.	Preseneča	nas	velikost	vrčev	
in	količina	vode,	ki	 so	 jo	vsebovali.	Po	nekaterih	 izračunih	arheologov	naj	bi	bilo	v	
tistih	 vrčih	 prostora	 za	 600	 ali	 celo	 800	 litrov	 vode.	 Podoba	 praznih	 vrčev	 v	 sebi	
skriva	 globok	 pomen.	 Kakor	 poudarjajo	 nekateri	 teologi,	 so	 simbol	 praznega	
formalizma,	tiste	suhe,	hladne,	izvotljene	vernosti,	ki	jo	je	Jezus	prišel	poživit.	 	Tudi	
ta	 izkušnja	 je	 mnogokrat	 del	 našega	 življenja.	 Naša	 vernost	 se	 namreč	 večkrat	
spreminja	 v	 takšen	 formalizem,	 ko	 na	 zunaj	 sicer	 izpolnjujemo	 svoje	 verske	
dolžnosti,	toda	brez	pravega	žara,	brez	tistega	nalezljivega	odrešenjskega	veselja,	ki	
bi	bilo	privlačno	za	ljudi,	ki	so	oddaljeni	od	Kristusa.	Manjka	nam	tistega	navdušenja,	
ki	ga	srečamo	pri	članih	raznih	verskih	sekt,	ki	kar	 izžarevajo	radost	ob	tem,	da	so	
našli	nek	smisel	svojemu	življenju.	Pa	se	oni	veselijo	nad	skromnim	deležem	resnice,	
mi	pa,	 ki	 imamo	vso	 resnico,	Kristusa,	Božjega	 Sina,	 njegovo	Božjo	besedo,	 njegov	
evangelij	in	zakramente	kot	trajno	znamenje	njegove	navzočnosti	med	nami,	mi	smo	
pa	 največkrat	 tako	 medle	 priče	 zanj!	 Ali	 ni	 to	 tragično?	 Naši	 »prazni	 vrči«,	 naša	
prazna	 srca,	 kar	 kličejo	 po	 tem,	 da	 jih	 napolnimo	 z	 živo	 vodo,	 z	 veseljem	 novega	
življenja.	Jezus	tudi	nas	nenehno	vabi:	»Napolnite	vrče	z	vodo!«	Napolnite	svoja	srca	
z	vodo	Božje	milosti,	napolnite	jih	z	vodo	veselja	in	upanja,	z	vodo	novega	življenja!	

DROBNE MISLI
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21.01.2019  
PONEDELJEK  
Neža, devica in mučenka KAPELA 

  
    8.00  PO NAMENU 

(Blagoslov domov v Utovljah, 
Grahovem Brdu in Filipčjem Brdu)

22.01.2019 
TOREK  
Anastazij, mučenec

KAPELA   17.30 V ZAHVALO, Tomaj 7 

23.01.2019 
SREDA  
Janez Aleksandrijski, patriarh

KAPELA
    
  17.30 ✞✞ PIPAN, Tomaj 94 

24.01.2019 
ČETRTEK  
Frančišek Saleški, škof in c.uč.

KRIŽ 
     
  17.30 ✞✞ KRECENBAHER, Križ 230 

25.01.2019 
PETEK 
Spreobrnitev ap. Pavla, 
spomin

KAPELA
    
   8.00 PO NAMENU 

26.01.2019 
SOBOTA 
Timotej in Tit, škofa

AVBER
           
  17.30    ✞ FRANC GEC, Ponikve 40 

27.01.2019 
3. NEDELJA MED 
LETOM 
Nedelja sv. pisma 

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

✞ DRAGA SERAŽIN, Kazlje 57,  
p.n. Nade 
ZA ŽUPLJANE in za žive in  
✞✞ duhovnike Kraške dekanije

 RAZPORED SV. MAŠ 

V	Cerkvi	na	Slovenskem	imamo	danes	kar	celo	
paleto	 kvalitetnega	 verskega	 tiska,	 ki	 nam	
omogoča	ne	le	dobro	informiranost	o	življenju	
Cerkve	pri	 nas	 in	 po	 svetu.	Kar	 se	mi	 zdi,	 da	
daje	 poseben	 pomen	 verskemu	 tisku,	 je	 zelo	
širok	 izbor	 vsebin,	 ki	 nam	 pomagajo	 pri	
iskanju	 odgovorov	 na	 življenjska	 vprašanja,	
pomagajo	 nam	 poglabljati	 versko	 znanje,	
veliko	 je	 tudi	 vsebin,	 ki	 pripomorejo	 k	
duhovnemu	 poglabljanju,	 nekatere	 revije	 pa	
nam	 lahko	 služijo	 tudi	 kot	 zelo	 dober	
pripomoček	pri	molitvi.	

Ko	je	vino	pošlo,		
je	rekla	Jezusu	
njegova	mati:	»Vina	
nimajo«.	(Jn	2,3)	
Marija,	nekaj	ti	bom	
zaupal: 
čutim,	da	tebi	lahko	
to	povem.  
Če	bi	na	tisti	svatbi	
bili	na	tvojem	mestu		
nekateri	služabniki		
in	nekatere	
služabnice	Cerkve,		
bi	ravnali	
popolnoma	drugače. 
»Še	dobro,	da	vina	ni	
več	–	bi	vzkliknili	–  
tako	se	vsaj	ne	bodo	
napili	in	predali	
brezglavemu	
veseljačenju!« 
In	če	že,	potem	bi	
prosili	Jezusa,	naj	
spremeni	vino	v	
vodo	...  
Tebe	pa	skrbi,	da	ne	
bi	primanjkovalo	
vina,	ki	razveseljuje	
srce.  
Ti	se	ne	bojiš	veselja,	
praznovanja,	dobre	
volje.  

Ti	veš,	da	je	veselje	sol	življenja  
in	da	ga	lahko	podarja	samo	tisti, 
ki	sam	ve,	kaj	je	veselje.  

DUHOVNI KOTIČEK

Bog	povrni	vsem,	ki	ste	me	ob	blagoslovu	vaših	družin	in	domov	sprejeli.	Bog	povrni	za	vaš	dar.	
Če	 še	 kod	 želi,	 da	 ga	 obiščem,	 naj	 sporoči	 na	 telefonsko	 številko	 041	 649	 617	 in	 se	 bomo	
dogovorili	za	obisk.	Samo	prosim,	svoje	domače	štirnožne	živalice,	ki	rade	grizejo	in	ćuvajo	dom	
pred	nezaželenimi	obiskovalci,	imejte	takrat	v	drugem	prostoru.


