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

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je 
odgovoril in rekel:  
»Ti si Mesija.«  Strogo jim je prepovedal, da bi to komu 
povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko 
pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki 
zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. (Mr 8,29–31) 

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

Ponovno	naprošam	starše,	da	izpolnite	vpisnice,	ki	
jih	otroci	prinesejo	k	verouku	v	tednu	po	16.9.,	ko	
pričenjamo	z	rednim	veroukom.	Vpisnica	je	na	
spletni	strani	Župnije.	
Prisrčna	zahvala	SKD	Hrast	iz	Doberdoba	za	krasno	
izvedeno	predstavo	na	“brjaču”	pred	župniščem.	
Odlično	izvedena	predstava	je	zapisana	v	srcu	
poslušalcev.		
Zahvala	gre	tudi	KD	Tomaj,	sponzorjem	in	
organizatorjem	predstave.	Hvala	tudi	za	vse	dobrote	
za	katere	so	vam	pevci	iz	Doberdoba	hvaležni	in	tudi	
za	vaše	prostovoljne	prispevke.		

Štev.:38/letnik VI.          16. SEPTEMBER 2018

Mr 8,27–35 
POT V ŽIVLJENJE 
Današnji evangelij nam predstavlja vsakodnevno življenje Jezusa s svojimi učenci. Med 
hojo v skupini je tudi sicer navada, da teče tak ali drugačen pogovor. Tokrat Jezus 
povprašuje »svoje bližnje« čisto po domače: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« Enako, kot 
kdaj mi povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo misli o meni, o nas, o našem delu … 
Zagotovo na nas, tisti ki niso vsak dan v stiku z nami, gledajo drugače kakor ti, ki ob nas 
preživijo veliko več časa. S temi slednjimi tudi živimo skupaj »na drugačen način« kot 
morda z ostalimi. 
Dejstvo je: ko so učenci prišli tako daleč, da so Jezusa spoznali za Božjega Sina, kar se 
je zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38), je Jezus »položil karte na mizo«. Naravnost 
jim je povedal, kakšna bo njegova pot; jasno pa jim je tudi povedal, kaj čaka tistega, ki mu 
na njegovi poti želi slediti še naprej. Jezus namreč razume svoje življenje kot pot, ki mu jo  
je Bog začrtal in jo mora prehoditi v poslušnosti Bogu. Skupnosti z Jezusom ni mogoče 
ustvariti samo z mislimi in čustvi; z Jezusom je zares povezan le, kdor mu na njegovi poti 
sledi, kdor z njim stopa po tej poti. Kdor želi biti skupaj z Jezusom, ta mora biti tam, kjer je 
on, mora slediti poti, po kateri je on hodil pred njim. Naj bo ta pot še tako strma, ozka in 
neprijetna in naj od tistih, ki Jezusu sledijo, še tako veliko zahteva, pa vendar samo ta pot 
prinaša človeku tisto, kar ga izpolnjuje in osrečuje – povezanost z Jezusom. Na tej poti je 
z nami in mi z njim; in on je Mesija, ki dokončno prinaša odrešenje; in on je Božji sin, ki 
nas vodi v otroški odnos z Bogom Očetom. Naše odrešenje je v tem, da nas nekdo 
osvobodi iz osamljenosti, izolacije, egoizma in samopotrjevanja; da smemo pripadati 
skupnosti oz. Jezusu. Če smo sebični in se upiramo Jezusovemu klicu, nas to vrže nazaj 
v temo in hlad osamljenosti.  
Biti Jezusov učenec, biti osebno povezan z njim, je največ, kar nam lahko da kot 
njegovim učencem sodobnega časa. Če to sprejmemo, »ne bomo izgubili svojega 
življenja«. 
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17.09.2018  
PONEDELJEK  KAPELA     7.30 PO NAMENU OD DRUGOD

18.09.2018  
TOREK  KAPELA   18.30 V ČAST SV. DUHU, Tomaj 7

19.09.2018 
SREDA  KAPELA     7.30 PO NAMENU OD DRUGOD

20.09.2018 
ČETRTEK  
Korejski mučenci

KAPELA     7.30 PO NAMENU OD DRUGOD

21.09.2018 
PETEK 
Matej, apostol in evagelist

BRITOF   18.30 ✞ O R L A N D O , M A T I L D A 
RAVBAR, TOMAJ 38

22.09.2018 
SOBOTA KAPELA

  
   7.30 PO NAMENU OD DRUGOD

23.09.2018 
25 NEDELJA MED 
LETOM 
Blagoslov šolskih torb

KAZLJE 

TOMAJ

  

  8.30 

10.00

 ZA ZDRAVJE, KAZLJE 16 

ZA ŽUPLJANE 
in blagoslov v novem šolskem 
in veroučnem letu

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Z veroukom pričenjamo v ponedeljek, 17.septembra. 
Razpored veroučnih ur: 
PONEDELJEK: 3. RAZRED ob 16h 
  4. RAZRED in 2.RAZRED ob 16h 
  7. IN 8. RAZRED ob17h -   
  
ČETRTEK:        1 RAZRED ob 15H 
  5 RAZRED ob 15.45 
  6. RAZRED ob 16.30    
Lepo prosim za darovanje sv.maš. Skoraj za 3 
mesece v letu moram prosjačit za sv.maše od drugod 
- ni to najlepši znak za živost župnije. Morda pa 
župnija ne potrebuje svojega župnika? 

Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?  
Ali ga more vera rešiti? (Jak 2,14) 

– Jakob, ampak ali se ti ne zdi, da trdiš nasprotno kakor Pavel? 
– To bi ti bilo všeč, kaj! Leni ljudje so me vedno poskušali postavljati nasproti 
Pavlu, kakor da bi medalja lahko imela samo eno stran.  
– Ampak ti praviš, da je bil Abraham opravičen iz del ... 
– Seveda! Toda Abraham ne bi zapustil svoje zemlje in ne bi bil pripravljen 
žrtvovati svojega sina, če ne bi veroval v Boga. 
– Pavel pa pravi, da nas rešuje vera, ne dela. 
– Zato, ker se jezi, in to upravičeno, na farizeje, ki verjamejo, da se bodo rešili, 
ker so obrezani, ker umivajo kozarce in se postijo, da bi jih drugi videli. Toda 
Pavel tudi pravi, da »nič ne velja ne obreza ne neobreza, marveč vera, ki deluje 
po ljubezni« (Pismo Galačanom 5,6). 
– Mi ne delamo problemov s kozarci ali z obrezo. 
– Res je. Vam zadošča, da izgovarjate prošnje za revne, ne da bi se odpovedali 
omaram, natlačenim z oblekami, in prepolnim hladilnikom. Med vami in farizeji 
ne bi vedel, koga naj izberem ... 
– Torej? 
– Torej pojdi in se loti dela: dokazuj z dejanji, da je tvoje srce polno vere. 


