
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

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

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo 
zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo 
razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva 

izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj Oče, ki je v 
nebesih, vse storil. Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem 

imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« 


(Mt 18,18–20)


OBVESTILA

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 
Župnijska internetna  stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 
(Deželna Banka Slovenije); DŠ: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; 

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.  
Iskrena zahvala MePZ Postojna in oktetu VRTNICA iz Nove Gorice ter 
zborovodju g. Matjažu Ščeku za lepo doživet nedeljski koncert. Hvala tudi 
obiskovalcem pa tudi za vaš prostovoljni dar za cerkev.  

Nekaj podatkov v župniji: V letošnjem letu imamo skupaj s Kazljami 50 otrok pri 
verouku, vseh prebivalcev v sedanji skupni župniji Tomaj pa je 1700. Nedeljske 
maše se redno udeležuje približno 9% ljudi. Na oratoriju smo imeli skupaj z 
animatorji in sodelavci 88 udeležencev (71 otrok, 13 animatorjev in 4 voditelji) 
od tega samo 12 otrok iz Tomaja, vsi ostali od drugod. 

Štev.:38/letnik V.         10. SEPTEMBER 2017

Mt 18,15–20

NEKAJ JASNIH NAVODIL ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE

V današnjem drugem berilu je jasno rečeno, da če si človek kaj sposodi in 
sposojeno vrne, je njegov dolg poravnan. Je pa dolg, ki ga poravnavamo vse 
življenje, in vendar ni nikoli poravnan: to je dolg ljubezni. Zakaj? Zato ker smo 
vse življenje dolžni o drugih dobro misliti, dobro govoriti, jim dobro delati in želeti 
ter zanje moliti. Prav zato so v tej zapovedi obsežene vse druge: Božje, naravne 
in človeške. Zakaj Jezus tolikokrat graja pismouke in farizeje, ko so vendar zelo 
natančno izpolnjevali določila postave? Zato ker so jih izpolnjevali brez ljubezni. 
Na mestu je vsekakor vprašanje: »Če bi Jezus prišel v naše skupnosti, bi našel 
dolgove ljubezni poravnane?« Dejstvo je, da smo ljudje nagnjeni k skrajnostim. 
Takšni so bili tudi nekateri kristjani, med katerimi je oznanjeval evangelist Matej, 
čigar odlomek smo poslušali. Tiste med njimi, ki so se v preganjanjih pokazali za 
omahljive, so hoteli iz skupnosti kratko malo izključiti. Iz Jezusovega odgovora 
razberemo, naj ne ukrepamo proti grešniku zaradi vsake malenkosti. Če pa že 
mislimo, da je treba ukrepati, naj se to zgodi na primeren način, med štirimi 
očmi. Če to ne zaleže, naj pomaga zadevo razčistiti kdo, ki je vreden zaupanja, in 
naj se trudi, da brez potrebe ne pride v javnost. Namen takega postopka je 
ohranitev skupnosti. Ko pa se izkaže, da bratovo početje skupnosti škoduje, ga 
je potrebno postaviti pred odločitev: podvrzi se skupnosti, ker smo v njej zbrani v 
Jezusovem imenu. Če ti je kaj do Jezusa, se drži njegovega evangelija, kakor se 
ga držimo mi. Če ti evangelij, kakor ga razume naša skupnost, ne ustreza, se 
sam iz nje izključuješ in je prav, da jo v tem primeru tudi zapustiš. 
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Ako	se	na	zemlji	dva	izmed	vas	
zedinita	v	kateri	koli	prošnji,	jima	
bo	moj	Oče,	ki	je	v	nebesih,	vse	
storil. Kajti kjer sta dva ali so trije 
zbrani v mojem imenu, tam sem jaz 
sredi med njimi.  
(prim.	Mt	18,19–20)	
Jezus	 daje	 svojim	 učencem	
zagotovilo,	 ki	 mu	 je	 pridružen	
izziv.	 Obljublja,	 da	 bo	 kljub	
fizični	 odsotnosti	 med	 njimi	
navzoč.	 Izziv	 je	 odkriti,	 kje	 bo	
mogo č e	 o ku š a t i	 n j e g ovo	
navzočnost.	Jezus	ne	pravi,	da	ga	
bodo	 našli	 v	 samoti,	 prej	 ga	
bodo	 srečali	med	 verujočimi,	 ki	
so	se	zbrali	skupaj	−	sredi	teh,	ki	
iščejo	drug	drugega,	da	bi	gradili	
skupnosti	 vere.	 Učenci	 se	
morajo	zanesti	drug	na	drugega,	
če	 hočejo	 okušati	 navzočnost	
vstalega Jezusa. 
Sem kdaj izkušal Jezusovo 
navzočnost, ko sem se v 
molitvi pridružil drugim?	 Na	
koga	bi	se	lahko	te	dni	obrnil,	da	
bi	 se	 mi	 pridružil	 v	 molitvi	 za	
poseben	namen?		
In še en pomemben poudarek je 
potrebno izpostaviti: da bi lahko 
pravilno razumeli vse Jezusove 
besede iz teh evangelijskih vrstic,	
k i	 se	 dot ika jo	 skr ivnost i	
učinkovite	 molitve ,	 j ih	 je	
potrebno razlagati v du 

celotnega Svetega pisma. Iskreno 
si zastavimo vprašanje: Kakšen je 
najgloblji namen naših molitev? 
Da bi Bog izpolnjeval našo voljo 
ali da bi mi izpolnjevali njegovo	
voljo?	 Če	 od	 Boga	 pričakujemo,	
da	 se	 bo	 prilagodil	 našim	
p r i č a k o v a n j em ,	 ž e l j a m ,	
zahtevam	 itd.,	 še	 nismo	 dojeli	
p ravega	 duha	 mo l i t ve .	 V	
trenutku,	 ko	 se	 v	 molitvi	
posvetimo	predvsem	prošnji,	da	
b i	 n a m	 J e z u s	 p o m a g a l	
izpolnjevati	 tisto,	 kar	 od	 nas	
pričakuje	 v	 danem	 življenjskem	
položaju,	 pa	 se	 z	 njim gotovo 
zna jdemo na i s t i “va lovni 
dolžini”.  

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

11.09.2017  
PONEDELJEK  KAPELA 19.00 ✞ ✞ Miklavec, p.n. iz Sežane

12.09.2017  
TOREK  BRITOF 19.00 ✞ Franc Nusdorfer, Tomaj 7

13.09.2017  
SREDA  
Janez Zlatousti, šk. in uč.

KAPELA 19.00 ✞  Pepca Šperne, Tp.n. nečaka 
Andreja z družino

14.09.2017  
ČETRTEK  
POVIŠANJE SV. KRIŽA

KRIŽ 19.00 V čast Materi Božji, Križ 231

15.09.2017  
PETEK  
Žalostna Mati Božja

KRIŽ 19.00 V čast sv. Antonu 
Padovanskemu, Križ 145

16.09.2017  
SOBOTA  
Kornelij,pp in Ciprijan, šk. 
in mučenec

AVBER 19.00 ✞ ✞ Sandi Furlan, Jerman in 
Grmek, p.n. Dobravlje 3

17.09.2017  
24. NEDELJA MED LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞ Draga in Milan Vran,  
   Kazlje 52 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Na nedeljo, ko že nekoliko diši po jeseni in ko začenjamo 
novo katehetsko leto, nas je Gospod znova poklical in nas 
zbral ob oltarni mizi. Jezus hoče biti naš prijatelj, zaupnik, 
naša moč. Tudi če pozabimo nanj, on nikoli ne pozabi na nas. 
Tega se moramo zavedati tako veroučenci, kateheti kot tudi 
starši. 
V novem šolskem in katehetskem letu nam hoče biti še 
posebno blizu. Potrudimo se, da ga bomo pri verouku 
spoznavali, se v molitvi z njim pogovarjali, mu tudi ob šolskih 
obveznostih zaupali, mu v naših družinah dali prostor ter ga 
pri sveti maši vedno radi prejemali v svoje srce. 


