RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

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

17.01.2022
PONEDELJEK

K A P E L A o b + VLADIMIR GULIČ, Tomaj 64, 8.dan
18h

Anton Puščavnik, opat

18.01.2022
TOREK

K A P E L A o b ++ CVETKA, MIRKO ABRAM, MILIVOJ in
18h
BERTA ŽERJAL, Tomaj 75b

19.01.2022
SREDA

K A P E L A o b ++ KOSOVEL in RAVBAR, p.n. ge. Dragice
18h

20.01.2022
ČETRTEK

KRIŽ ob 18h

Fabijan, papež

+ JOŽE KLANČAR, Križ 268
(obiskujem družine v KRIŽU)

21.01.2022
PETEK

K A P E L A O B + ZORA TURK, Šepulje 6
18H
(obiskujem družine v KRIŽU)

Neža, devica in mučenka

22.01.2022
SOBOTA

K A P E L A o b + PIPAN, Tomaj 94
(obiskujem družine v KRIŽU)
18h

Marijin spomin

23.01.2022
TOMAJ ob
10.00

3 NEDELJA MED LETOM

ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

VEROUK: REDNO
(Kdor želi obisk v večernih urah, naj mi to pravočasno sporoči)
V primeru slabega vremena, ali drugih nevšečnosti bodo obiski po vaseh preloženi,
zato je vse kar je zapisano v oznanilih le POGOJNO.
VSE SPREMEMBE GLEDE OZNANIL NAJDETE NA SPLETNI STRANI: https://
zupnija-tomaj.rkc.si. 25. in 26.1. obiskujem družine v Kazljah.
V adventni akciji ste otroci zbrali 90€ - 4 iz župnije in Kazlje=1 družina iz Podbrež
23.1. pri nedeljski sv.maši v Tomaju
gostimo MPZ iz Sežane, ki bo sodeloval pri
nedeljskem bogoslužju.
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- Otroci si gotovo želite snega - zaenkrat vam
ga ponujam samo na tej sliki.

Štev.:04/LETO X.

16. JANUAR 2022

Jezusov prvi čudež
Iz svetega evangelija po
Janezu (Jn 2,1-11)
Tis čas je bila svatba v Kani
Galilejski in Jezusova ma
je bila tam. Na svatbo so
bili povabljeni tudi Jezus in
njegovi učenci. Ko je vino
pošlo, je rekla Jezusu
njegova ma : »Vina
nimajo.« In Jezus ji je dejal:
»Kaj hočeš od mene, žena?
Moja ura še ni prišla.« Njegova ma je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.«
Tam pa je stalo šest kamni h vrčev, pripravljenih za judovsko očiščevanje; držali so po
dve ali tri mere. 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; pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v
galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so
verovali vanj.

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

RAZMIŠLJANJA

Prelomni dogodek v življenju vsakega kristjana
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Krst v Jezusovem življenju predstavlja prelomnico, saj je po tem dogodku
začel s svojim javnim delovanjem. Tudi v življenju vsakega kristjana je krst
pomembna prelomnica.
Janez Krstnik je krs l Jezusa v reki Jordan. Ob tem dogodku se je prikazal
golob, ki ponazarja Svetega Duha, in zaslišal se je glas iz nebes: “Ta je moj
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.” Tako nam je Bog razodel, da je
Jezus resnično Njegov Sin.
Kako se Bog razkriva ljudem?
Jezusov krst je le eden od dogodkov, po katerih se je pokazalo, da je On
pravi Bog. Prvo razkritje in približanje človeku se je zgodilo že takrat, ko je
angel oznanil Mariji, da bo spočela sina; drugo je bilo namenjeno pas rjem
in sve m trem kraljem; pri Jezusovi spremenitvi na gori pa se je Jezus
razodel svojim učencem.
Prelomni dogodek
Pred krstom je Jezus živel precej neopazno. Po krstu pa je začel javno
delova : poklical je prve apostole, oznanjal svoj nauk, ozdravljal bolne in
delal čudeže.

S praznikom Kristusovega krsta se konča božični čas. Ima pa božični značaj še
praznik Jezusovega darovanja (svečnica), ki ga praznujemo 2. februarja. V ljudski
zaves in pobožnos je šele takrat pravi sklep božičnega časa, zato navadno
takrat pospravimo jaslice in prenehamo pe božične pesmi.
Zakaj je bil Jezus krščen?
Krstna voda je že od nekdaj znamenje, da je človek očiščen grehov. Ker pa Jezus ni
bil grešen, ima njegov krst drugačen pomen. Z njim je izrazil solidarnost z nami,
grešniki, in nam postal vzor.
Krst – prvi od sedmih zakramentov
Med zakramen katoliške Cerkve so na prvem mestu zakramen uvajanja v
krščanstvo (krst, obhajilo, birma), tem sledita zakramenta ozdravljanja (spoved in
bolniško maziljenje), nato prideta še zakramenta, ki služita občestvu in poslanstvu
vernikov (mašniško posvečenje ali sve zakon). Zakrament krsta je predpogoj za
prejem drugih zakramentov.
Kaj je katehumenat in kdo so katehumeni?
V prvih stoletjih Cerkve so h krstu pristopali odrasli ljudje, ki so se na prejem
zakramenta temeljito pripravljali. Šele pozneje se je razvila praksa krščevanja
otrok. Tudi danes morajo odrasli, ki želijo preje zakrament krsta, skozi obdobje
priprave, ki se imenuje katehumenat, oni pa so katehumeni.
Trojno poslanstvo pri krstu
S krstom prejmemo kristjani trojno poslanstvo.
Duhovniško poslanstvo uresničujemo pri vsakdanji molitvi in vsakič, ko gremo k
sve maši.
Preroško poslanstvo uresničujemo z razbiranjem Božjih sporočil. To so navdihi,
opozorila in znamenja, ki nam jih daje Bog.
Kraljevsko poslanstvo pa uresničujemo tako, da posnemamo Jezusov zgled.
Zakaj krstu pravimo krst?
Beseda krs izhaja iz grške besede bap zein in dobesedno pomeni potopi .
Simbolično je tako vsak novokrščenec potopljen v Kristusovo smrt, a hkra dobi
tudi obljubo vstajenja in večnega življenja. Ko se človek rodi, se ga Jezus želi
dotakni in se mu približa . Sve krst je prvi Jezusov do k, ki ga je deležen
človek.
Vera – najboljše darilo
Za novokrščenca običajno kupimo kakšno darilo. A najboljše darilo, ki ga
prejmemo pri krstu, je dar vere. Noben človek je ne more nikomur izroči , lahko
jo le izprosimo ali izmolimo. Vera je Božji dar.
Vero, ki je otroku dana pri krstu, lahko primerjamo s semenom, ki pa mora ras in
zras v veličastno drevo, ki bo otroku v njegovem življenju dajalo varstvo, senco
in sad. Starši in botri pa so v prvi vrs odgovorni za to, da bodo otroka vzgajali v
veri.

