
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

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

Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.«In spet je poklical k 
sebi množico in ji govoril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, 
kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride 
iz človeka.«Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, 
nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost,  
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. (Mr 7,8.14–15.21–22) 

OBVESTILA

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

V torek, 4.9. prvo srečanje članov Župnijskega pastoralnega sveta ob 18.30. 
V soboto, 8.9. molitveni dan na Sv.Gori (na avtobus se prijavite v Sežano).  
v nedeljo, 9.9. po maši v Tomaju kratko srečanje za vse starše veroučencev. 
V nedeljo 9.9. ob 19.30 na župnijskem dvorišču (v primeru slabega vremena v 
cerkvi) prireditev ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne. Prireditev 
organizirajo člani SKD Hrast iz DOBERDOBA. Prostovoljni prispevki so 
namenjeni akciji obnove kulturnih spomenikov. Prosimo gospodinje za sladke 
dobrote. 
V tednu po 9. septemberu posamezna srečanja za starše: 
Ponedeljek, 10.9. za 1 in 2. razred ob 19.30 
Torek, 11.9 za 3. in 4. razred ob 19.30 
Sreda, 12.9 za 5 in 6 razred ob 19.30 
Četrtek, 13.9. za 7 in 8 razred ob 19.30 
Dobili boste vpisnice, ki jih izpolnite in jih otroci prinesejo k verouku po 17.9., ko 
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Mr 7,1–8.14–15.21–23 
SO BESEDE NAMENJENE TUDI TEBI? 
Jezus očita farizejem in pismoukom, da se držijo človeškega izročila, zametujejo 
pa Božjo zapoved. Ali bi ta Jezusov očitek veljal danes komu od nas? 
Morda bi veljal duhovniku, ki bi se z vsemi močmi vrgel v obnovo župnijskih 
zgradb, pri tem pa pozabljal, da je v prvi vrsti poklican za gradbenika duš. Za 
onega, ki bi od jutra do večera kmetoval, a pri tem zanemarjal Božji vinograd. Za 
tretjega, ki bi pri verouku zahteval mnogo znanja, a se premalo zavedal, da so 
bolj kot znanja otroci potrebni njegovega zgleda in njegove duhovnosti. Za 
četrtega, ki bi mnogo molil in bral, a pri tem postajal od ljudi odmaknjen samotar. 
Za petega, ki bi ure in ure presedel za volanom ali pred televizorjem, a bi ne 
našel minute za Jezusa v tabernaklju. Za šestega, pri katerem bi župljani zaman 
trkali na vrata, ker ga nikoli ne bi našli doma ... 
Utegnil bi veljati za tiste vernike, ki se zadovoljijo z zunanjo, poplitveno 
vernostjo, ki ne hrani duha in ne rodi sadov. Pri krstu jim je prva skrb domača 
slovesnost, zadnja pa, kar se dogaja v cerkvi. Pri prvem obhajilu in birmi je vsa 
pozornost obrnjena v botre, obleke in darove, za otrokovo rast v veri pa se 
komaj kdo meni. Ob poroki – no, saj vemo, kako lahko jo je pozunanjiti in njeno 
duhovno vsebino potisniti na stranski tir. Če se ob pogrebih na grobovih kopičijo 
venci, če se nas za božič loteva nakupovalna mrzlica, če se za veliko noč miza 
šibi pod žegnom, če je za vse svete pokopališče ena sama njiva krizantem in 
sveč … Vse to samo po sebi ni zlo. Ko pa verskim dogajanjem razjeda vsebino, 
preneha biti Božje in postaja samo človeško. 
Farizeji se v zaverovanosti vase niso zavedali, kako s svojim početjem 
zametujejo Božje in na račun tega uveljavljajo človeško. Jezus jih je hotel iz te 
zaverovanosti iztrgati in jim dokazati, kako se motijo. Od tod njegove trde 
besede. Če za nas ne veljajo - toliko bolje. 
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03.09.2018  
PONEDELJEK  KAPELA   19.00 V ČA S T M AT E R I B OŽ J I , 

DOBRAVLJE 4

04.09.2018  
TOREK  
Gregor Veliki, papež

KAPELA     7.00 PO NAMENU OD DRUGOD

05.09.2018 
SREDA  KAPELA     7.00 PO NAMENU OD DRUGOD

06.09.2018 
ČETRTEK  KAPELA   19.00 ✞ PAVEL EBERT, P.N. GE. HREN

07.09.2018 
PETEK KRIŽ   19.00 ✞ ANTON TURK, ŠEPULJE 4

08.09.2018 
SOBOTA 
ROJSTVO DEVICE MARIJE

BRITOF
  
  19.00 ✞✞ ŠKERLJ, TOMAJ 46

09.09.2018 
23 NEDELJA MED 
LETOM

KAZLJE 

TOMAJ

  

  8.30 

10.00

✞  TADEJ TAVČAR, KAZLJE 22 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Gospod, hvala ti, da pri vsakem  
svetem obhajilu prihajaš v naša srca.  
Ti veš, da smo pogosto v grehu.  
Zato te prosimo, ostani z nami.  
Ostani z nami, Gospod, ker smo  
slabotni in potrebujemo tvojo pomoč,  
da ne bomo tako pogosto padali.  
Ostani z nami, da bomo slišali tvoj glas,  
da te bomo spoznavali  
v svojih angelih varuhih  
in hodili za teboj.  
Naj ostanemo s teboj,  
saj si naše življenje.  
Amen. 

O ANGELIH 

Racionalizem (razumarstvo) ali nagnjenost k racionalizmu teži k temu, da bi angele izločili 
iz krščanskega verovanja in krščanske pobožnosti. To nagnjenost k izločitvi angelov iz 
krščanske vernosti najdemo večkrat tudi pri iskreno vernih in pobožnih kristjanih našega 
časa. Na to vpliva že današnja miselnost, ki si rada predstavlja, da je samo to resnično, 
kar je ali more biti predmet naravoslovnega ali celo čisto primitivnega čutnega izkustva. 
Teolog Karl Rahner  poudarja, da bi morali zgolj simbolično razlago glede obstoja angelov 
in hudobnih duhov odklanjati že na temelju Svetega pisma, tudi če se ne bi ozirali na 
izročilo in na izjave cerkvenega učiteljstva. Če upoštevamo, da tudi od Boga navdihnjeni 
pisatelji Svetega pisma pri pisanju še ostanejo ljudje s svojimi lastnostmi, potem je jasno, 
da so tudi v govorjenju o angelih mogli vplivati nanje neizraelski sosedje, ki so radi slavili 
Božjo veličino na ta način, da so omenjali številne Božje služabnike. Svetopisemski 
pisatelji so si mogli iz poganskega okolja sposoditi način, kako si predstavljati angele. 
Toda nekaj je, po čemer se ob vseh zunanjih podobnostih svetopisemski nauk o angelih 
docela razlikuje od angelogije poganov: strogo enoboštvo! Jahve je stvarnik vsega in  
izključno njemu pripada prva pobuda za vse, kar se na svetu godi; Jahve vodi vse 
dogajanja z absolutno močjo, sicer uporablja tudi posrednike, toda odnosi med njimi in 
Bogom so zelo drugačni kakor tisti, ki obstoje pri ljudeh ali v svetu mitologije. Bog edini se 
dviga nad vse vesoljstvo, ki vse prejema od njega: angeli so del stvarstva, del tistega, kar 
prebiva v  nebesih in na zemlji.  
Angeli ali celo odpadli angeli nikakor niso središče krščanskega oznanila, središče 
razodetja; tudi niso direktni (neposredni) in v sebi nameravani predmet besednega 
Božjega razodetja; vendar pa nam je v zvezi z bistvenim predmetom Božjega razodetja 
dano poroštvo tudi za obstoj nevidnega sveta, torej tudi angelov. Obstoj angelov si je tako 
treba razlagati podobno kakor obstoj ljudi: razlog za njihovo bivanje je Božja ljubezen. 
Podrejeni so torej Kristusu in njihova dejavnost je služba Cerkvi in njenemu oznanjevanju. 
Spadajo k človekovemu odrešitveno–zgodovinskemu okolju in območju. Človeku 
pomagajo pri spoznavanju Božje ljubezni do nas in nas vodijo po poti vsakdanjega 
življenja, ki je lahko zelo utrujajoča, a vseeno prepojena s Kristusovo ljubeznijo.


