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OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE 
22. NEDELJA MED LETOM 

On pa se je obrnil  
in Petru rekel:  

»Pojdi od mene, satan!  
V spotiko si mi,  

ker ne misliš na to,  
kar je Božje, marveč 

na to,  
kar je človeško.«  

Takrat je Jezus rekel  
svojim učencem: »Če 

hoče  
kdo priti za menoj,  

naj se sam sebi 
odpove  

in vzame svoj križ  
ter hodi za menoj!  

Zakaj, kdor hoče svoje  
življenje rešiti,  
ga bo izgubil.  

Kdor pa svoje življenje  
zavoljo mene izgubi,  

ga bo našel.  

        (Mt 16,23–25)

OBVESTILA
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Vpis v 1. Razred je v ponedeljek, 4. 9. ob 16h v Tomaju.  
Z veroukom začenjamo v ponedeljek, 11. 9. po naslednjem razporedu: 
PONEDELJEK: 16h: BIRMANCI in 4. raz.; 17h: 1. in 2. raz; ČETRTEK: 16.00: 
3. in 5. raz.; 16.45: 6. raz.; 17.30: 7. raz.  
V torek, 5. 9.  ob 19h v prostorih župnišča v Tomaju prvo srečanje Župnijskega 
pastoralnega sveta za Tomaj, Avber in Kazlje.  
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v četrtek 7.9. v KAPELI.  
V nedeljo, 10. 9. ob 18h vabi Župnija Tomaj in KD Tomaj v župnijsko cerkev v 
Tomaju na gala koncert MePZ Postojna in oktet VRTNICA iz Nove Gorice. 
Zborovodja g. Matjaž Šček.  
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za cerkev. Tomaju.
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Mt 16, 21-27 
BOŽJE IN ČLOVEŠKE MISLI 

Kristus v evageljskem odlomku napoveduje svoje trpljenje. Peter pa ga po 
razodetju človeške pameti odvrača. Nasprotje se tako zaostri, da Jezus imenuje 
Petra kar satana. Očita mu, da ne misli na to, kar je Božje, marveč na to, kar je 
človeško.Peter se pri tem ni zavedal, da bi bilo v njegovih mislih kaj napačnega. 
Prepričan je bil, da so pravilne in dobre. Saj vendar ne gre, da bi bil Kristus, Sin 
živega Boga, deležen trpljenja! Če mu kaj takega preti, ga je treba odločno 
odvrniti. Pa je bila ravno ta namera zelo človeška in prav nič Božja. NI je 
navdihoval nebeški Oče, ampak Petrovo meso in kri. Kaj podobnega se zna 
dogajati tudi med nami.  Zvedelo se je, da želi škof župnika premestiti. Nekaj 
gorečih faranov, prepričanih, da zagovarjajo Božjo stvar, se je uprlo. Obnovil nam 
je cerkev, nabavil zvonove, mladino ima za seboj, ne damo ga! Ščuvali so 
vernike, na škofijo pošiljali protestna pisma, župnika nagovarjali, naj škofa ne 
poskuša, grozili, da bodo zazidali cerkvena vrata … Nebeški Oče jim tega najbrž 
ni narekoval. Kdo ve, če ne gre za nekaj podobnega, ko je med kristjani govora o 
odpravi duhovniškega celibata. Pravijo, da želijo dobro Cerkvi, ker bi potem imela 
več poklicev, dobro pa tudi duhovnikom, ker bodo živeli lažje in bolj človeško. Ali 
bi bilo po odpravi celibata res več poklicev, ne ve nihče. Ko gre pa za »lažje in 
bolj človeško življenje«, ni treba imeti preveč tenka ušesa, da zaznamo 
prišepetavanje mesa in krvi. Kako prepoznamo, kdaj nam govori nebeški Oče, 
kdaj pa meso in kri? Morda iz Jezusovih besed, da življenje najde tisti, ki ga 
zaradi njega izgubi. 
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Uvedba liturgičnega praznika in 
pomen češčenja angelov varuhov 
za krščansko življenje 

Češčenje angelov varuhov vsakega 
posameznega človeka je postajalo 
po Jezusovi smrti vse bolj izrazito; 
na Zahodu je to opaziti zlasti od 9. 
stoletja naprej. V liturgiji je bilo to 
češčenje tedaj in tja do 15. stoletja 
povezano še s praznikom sv. 
Mihaela 29. septembra. Poseben 
praznik angelov varuhov pa je nastal 
najprej v Španiji v 15. stoletju. Od 
tam se je razširil v Francijo, deloma 
pa tudi v druge kraje. Ker liturgične 
knjige, ki jih je izdal papež Pij V. (umrl 
1572), niso vsebovale nobenega 
posebnega p razn ika ange lov 
varuhov, je Gregor XIII. leta 1582 ta 
praznik posebej dovoli l škofiji 
Valencia kot praznik z lastnimi 
duhovnimi dnevnicami. Pavel V. je leta 
1608 dovolil za vso Cerkev rimskega 
obreda obhajanje praznika angelov 
varuhov na prvi prosti dan po sv. 
Mihaelu, torej na 2. oktober. Na prošnjo 
poznejšega cesarja Ferdinanda II. je isti 
papež ukazal obhajanje praznika za vse 
dežele tedanjega rimsko-nemškega 
cesarstva, torej tudi za slovenske 
dežele; Klemen IX. pa je leta 1667 
določil, naj bo praznik angelov 
varuhov na prvo nedeljo v septembru 
in naj se obhaja z osmino. Pri nas je 
ta nedelja dobila ime angelska 
nedelja. Klemen X. je leta 1670 
praznik angelov varuhov ukazal za vso 
Cerkev in ga nastavil spet na 2. oktober. 
V naših krajih, pa tudi drugod v 

avstrijskih deželah, so tudi še po odloku 
Klemena X. god angelov varuhov 
praznovali na prvo nedeljo v septembru, 
sam god angelov varuhov v vsej zahodni 
Cerkvi pa se je v koledarju zapisal 2. 
oktobra


RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Zaupanje, da ima Bog za vsako razpoloženje in za vsako 
stisko pripravljenega angela, ki nam ga pošilja, nam daje 
gotovost, da bo naše življenje uspelo, da za nas ni 
brezizhodne situacije. Vse se lahko preobrazi. Božji angeli nas 
vedno znova vodijo po novih krajih naše duše, da bi od tam 
stvari razrešili drugače. Tako je vera v angele, ki nam jih 
pošilja Bog, vera, polna upanja. Je prijaznejša, z več zaupanja. 
V nobeni situaciji ne ostanemo sami. Bog vedno in povsod 
gleda na nas. Ko ga prosimo – ali tudi tedaj, ko se njemu 
samemu to zdi potrebno – nam pošlje angela, ki ga 
potrebujemo, da bi se naše življenje uresničilo. 

04.09.2017  
PONEDELJEK  
Rozalija, devica

KRIŽ 19.00 ✞ ✞ Makovec, Križ 176

05.09.2017  
TOREK  
Mati Terezija, redovnica

KRIŽ 18.30 ✞ Jadran Macarol, Križ 177, 
30.dan

06.09.2017  
SREDA  
Zaharija, prerok

KRIŽ 19.00 Za vse pokojne na križkem 
pokopališču, p.n. iz Križa

07.09.2017  
ČETRTEK  
Regina, devica

KAPELA 19.00 Po namenu od drugod - po 
maši češčenje Najsvetejšega

08.09.2017  
PETEK  
Rojstvo Device Marije

KRIŽ 19.00 Po namenu Križ 153

09.09.2017  
SOBOTA  
Marijin spomin

TOMAJ 16.00 Poročna sv. maša in 
bogoslužje sv. krsta

10.09.2017  
23. NEDELJA MED LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞ Tadej Tavčar, Kazlje 22 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 


