
ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

2. POSTNA NEDELJA 14.03.2022	
PONEDELJEK		 KAPELA	 ob	

18h
ZA NARODNO SPRAVO IN DOMOVINO, PN IZ 
LJUBLJANE

15.03.2022	
TOREK		 KRIŽ	ob	18h ++ LEDERER in KOKOŠAR, Križ 118

16.03.2022	
SREDA	 KAPELA	 ob	

18h
 ++ CIRIL in JOŽE VEČERINA,  
Tomaj 48a

17.03.2022	
ČETRTEK		 KRIŽ	ob	18h V DOBER NAMEN, Križ 268 

18.03.2022	
PETEK	 KRIŽ	ob	18h ++ BANOVEC in ŠVAB, Križ 76

19.03.2022	
SOBOTA	
Sv.	Jožef,	mož	Device	Marije

KAPELA	 ob	
18h

SREČANJE ZA MOŽE Z NAGOVOROM PO MAŠI 

PO OSEBNEM NAMENU ŽUPNIKA

20.03.2022	

3	POSTNA	NEDELJA	

K A Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00							

+MILENA GRMEK, Kazlje 5 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Jezus se med molitvijo spremeni 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,28-36) 
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, 
Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. 
Medtem ko je molil, se je videz 
njegovega obličja spreménil in njegova 
oblačila so belo sijala. In glej, dva moža 
sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes 
in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in 
govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo 
dopolnil v Jeruzalemu. Petra in druga 
dva, ki sta bila z njim, pa je premagal 
spanec. Ko so se zdramili, so videli 
njegovo veličastvo in oba moža, ki sta 
stala ob njem. In ko sta odhajala od 
njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, 
dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri 
šotore: tebi enega, Mojzesu enega in 
Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj 
govorí. Medtem ko je to govóril, pa se je 
narédil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v 
oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je 
zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj 
Izvoljenec, njega poslúšajte!« In ko se je 
ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa 
so molčali in tiste dni niso nikomur 
povedali, kaj so videli. 

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.:12/LETO X.                                          13. MAREC 2022 

VEROUK:		REDNO	V	UČILNICI	
Misijonska	razstava v pastoral.domu v Sežani: ob nedeljah od 11.30 do 12.00 in od 14h-15.30. 

Križev	pot	na	Guro pri Povirju za mlade - sobota, 19.marec ob 11h - od kapelice Brezmadežne 

Križev	pot	za	družine na Guro pri Povirju - nedelja, 20.marec ob 15h - od kapelice Brezmadežne 

Postna	srečanja: pastoralni dom Sežana - četrtek, 17.marec ob 19h - MarIn Golob.  

Postno	predavanje	v	Hrpeljah: 23.3. ob 19h - Janez Kavčič: pasI zla pri sodobnem človeku 

Srečanje	za	Ž.Gospodarske	svete: 26.3. ob 19h v Sežani - pastoralni dom 

Romanje	na	sv.	Goro	za	družine: 26.3. od 9h-12h 

Spovedovanje	v	postu	v	Sežani: petek, 8.april od 7h-19h (različni duhovniki) 

Spoved	v	Sežani	v	velikem	tednu: 9.4. ob 18.30; 10.4. ob 18.30; 11.4. od 10h-12h in od 16h-18h; 

12.4. od 10h-12h; 13.4. od 10h-12h. SPOVED	NAŠA	ŽUPNIJA: 6.4. V Križu ob 18.00; Tomaj-kapela 
7.4. ob 18.00; Kazlje - 3.4.pred mašo v zakrisIji. Misijon na Radiu Ognjišče 3-9.april. 
Dekanijsko srečanje krasilk: Vojščica, 8.5. ob 16h. Zahvaljujem	se	družini	Štoka	in	Dibitonto	za	dar	
za	cerkev	ob	spominu	na	pokojnega	Staneta	Štoka.	
Zahvaljujemo	se	s.	Anji	Kastelic	za	srečanje	s	starši	birmancev	in	birmanci.		
Zahvala	Brankotu	in	MarjeOci	Trampuž	za	pice	za	otroke	in	tudi	dobrim	ženam	za	dar	takšen	in	
drugačen	s.	Anji.	

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


RAZMIŠLJANJA

10.	marca	
obhajamo	
godovni	dan	40.	
mučencev	iz	
Sebastije	v	
Armeniji.	

Zgodovinski	viri	
poročajo	o	
mučeništvu	
štiridesetih	
rimskih	vojakov,	
ki	so	mučeniško	
smrt	pretrpeli	
zaradi	vere	v	
Kristusa.	Čeprav	
je	bila	leta	313	v	
času	Konstantina	
krščanska	vera	v	
celotnem	
rimskem	
cesarstvu	uradno	
dovoljena	s	t.	i.	
milanskim	
ediktom,	je	

Konstantinov	sovladar	na	Vzhodu	Licenij	omenjeni	edikt	zavrnil	in	okoli	
leta	320	med	vojaki	prepovedal	prakticiranje	krščanske	vere.	Licenijeva	
prepoved	je	zavezovala	tudi	rimsko	legijo	(legio	XII.	fulminata),	v	kateri	
pa	je	skupina	štiridesetih	vojakov	v	nasprotju	s	tem	javno	izpovedala	
vero	v	Kristusa.	Nadrejeni	so	jih	zaprli.	Prepričevali	so	jih,	naj	zapustijo	
krščansko	vero,	obljubljali	so	jim	denarne	nagrade,	povišanja	in	
odlikovanja.	Ker	so	vse	našteto	zavrnili,	so	jih	obsodili	na	nenavadno	
obliko	mučeniške	smrti.

V	 zimskem	 času	 se	 temperature	 v	Armeniji	 spustijo	 krepko	 pod	 ničlo.	
Skupina	 vojakov	 je	 bila	 obsojena	na	mučeniško	 smrt	 z	 zamrznitvijo.	 V	
mestu,	kjer	 se	 je	nahajala	že	omenjena	 legija,	 je	bil	 zmrznjen	ribnik	 in	
nanj	 so	 postavili	 gole	 vojake.	 Ob	 ribniku	 je	 bilo	 tudi	 kopališče	 s	 toplo	
vodo,	ki	 je	bilo	nameščeno	za	primer,	 če	bi	 se	kdo	od	obsojencev	želel	
rešiti.	 Čeprav	 so	 vojaki	 molili	 za	 stanovitnost,	 si	 je	 eden	 izmed	 njih	
premislil	 in	 že	 podhlajen	 stekel	 v	 kopel,	 v	 kateri	 je	 zaradi	 velike	
temperaturne	razlike	takoj	umrl.	Vojak,	ki	je	stražil	kopel,	ga	je	videl	in	
stopil	 na	 izpraznjeno	 mesto	 preminulega	 vojaka.	 Naslednjega	 dne	 je	
prišel	 sodnik,	 ki	 je	 ukazal	 obsojencem	 polomiti	 roke	 in	 noge	 ter	 jih	
sežgati,	 njihov	 pepel	 pa	 raztresti.	 Čeprav	 se	 vojakom	 ni	 izpolnila	
posmrtna	 želja,	 da	 bi	 bili	 skupaj	 pokopani,	 so	 doživeli	 skupno	
mučeništvo.	O	dogodku	in	mučeniški	smrti	štiridesetih	vojakov	piše	tudi	
sv.	Bazilij	Veliki	(329–379),	škof	v	kapadoški	Cezareji	v	današnji	Turčiji.	
V	 eni	 izmed	 pridig	 podaja	 zgodovinske	 podatke	 in	 opisuje	 obliko	
mučeniško	 smrti	 zaradi	 dokončnega	 vztrajanja	 v	 veri	 v	 Kristusa.	
Mučenci	 so	 kristjani,	 ki	 so	 zaradi	 vere	 v	 Kristusa	 pretrpeli	mučeniško	
smrt	in	so	v	krščanstvu	prišteti	med	svetnike.	Za	razglasitev	za	mučenca	
je	v	cerkvenem	postopku	po	predvidenih	merilih	potrebno	dokazati,	da	
je	 kandidat	umrl	 zaradi	 vere,	 za	katero	 je	kljub	predvideni	 smrti,	 ki	 je	
sledila,	neomajno	pričeval.	


