
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

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

In sedel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti 
prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«In vzel je otroka, 
ga postavil v sredo mednje, ga objel ter jim rekel: »Kdorkoli 
sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene 
sprejme; in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, 
ki me je poslal.« (Mr 9,35–39) 

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

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 -  to ni 
najlepši znak za živost župnije. Morda pa župnija ne potrebuje svojega 
župnika? 

Štev.:39/letnik VI.          23. SEPTEMBER 2018

Mr 9,30–37 
POSTAVITE OTROKA V SREDO MED VAS 
V današnji Božji besedi beremo, da so se apostoli nekoč prepirali med seboj o tem, kdo 
med njimi je največji, a Jezus na sredino med nje postavi otroka. Kako pomenljivo 
dejanje! Ali ni hotel s tem pokazati, kam otrok v resnici spada – v sredino, v središče naše 
pozornosti, ljubezni, zanimanja, skrbi in prizadevanja. 
  
Otrok je v središču vsake družine in mora biti v središču vseh vzgojnih pobud. V središču, 
ko oblikujemo in izbiramo radijske in televizijske programe. V središču skrbi za prometno 
varnost. V središču socialnih pobud, razmišljanj in odločitev … Otrok je sveta stvar, so 
rekli že stari Rimljani. Četudi niso poznali Kristusovega nauka in niso vedeli za Božje 
otroštvo, so že po naravi kljub nekaterim poganskim navadam imeli otroka za sveto bitje z 
nedotakljivim dostojanstvom.In kakšno mesto ima v današnji slovenski družbi ljubezen do 
otroka, spoštovanje njegovega nedotakljivega dostojanstva vse od spočetja naprej? Pa 
njegova prihodnost?  
Za ogledalo si danes vzemimo Prešerna. V pesmi Nezakonska mati slišimo pretresljivo 
vprašanje mlade matere, ki se je vsi sramujejo in so jo pustili na cedilu: »Kaj pa je tebe 
treba bilo, / dete ljubo, dete lepo, / meni mladi deklici, /  neporočeni materi?« Odgovor na 
to tesnobno vprašanje najde mati v otrokovih očeh, v katerih sluti odsev nebes, odsev 
Boga: »Meni nebo odprto se zdi, / kadar se v tvoje ozrem oči, / kadar prijazno nasmeješ 
se, / kar sem prestala, pozabljeno je.« Končno zaupa otrokovo usodo Bogu in se ne meni 
za to, kako jo vsi obsojajo. Zase sklene: »Al te je treba bilo al ne, / vedno bom srčno 
ljubila te.«A naše ravnanje in javno mnenje navdihuje vse prej kot ljubezen do otrok. 
Preplavlja ga samouničevalna miselnost, potegovanje za to, »kdo je večji in močnejši«, 
da lahko odloča in sodi o drugem, hkrati pa primanjkuje spoštovanja materinstva, 
starševstva, pritrjevanja življenju in veselja nad njim.  
Prosimo Božje pomoči, da ponovno postavimo otroka medse in v Jezusovem nauku 
najdemo prave poudarke za življenje. 
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24.09.2018  
PONEDELJEK  
bl.Anton  M. Slomšek

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

25.09.2018  
TOREK  KRIŽ   18.30 ✞ ✞ MAKOVEC, KRIŽ 176

26.09.2018 
SREDA  KRIŽ   18.30 V ČAST SV. DUHU, KRIŽ 244

27.09.2018 
ČETRTEK  
Vincencij Pavelski, duh. 

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

28.09.2018 
PETEK 
Matej, apostol in evagelist

BRITOF   18.30 ✞ ✞ KOS, TOMAJ 46

29.09.2018 
SOBOTA 
Mihael, Gabrijel, Rafael, 
nadangeli

KAPELA
  
    8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

30.09.2018 
26 NEDELJA MED 
LETOM 
KVATRE

KAZLJE 

TOMAJ

  

  8.30 

10.00

✞✞ ELIZABETA in ALFONZ 
KJUDER, KAZLJE, P.N. HČERE 

ZA ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Dragi bratje in sestre, današnja 
Božja beseda nam jasno pove, 
kakšna je drža pravega kristjana: 
»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed 
vseh zadnji in vsem služabnik.« To 
je pot, ki se ji svet posmehuje in jo 
zato zavrača. Mi pa vemo, da je 
samo to prava pot, vendar smo 
kljub temu pogosto sebični in se 
postavljamo na mesto Boga. Samo 
molitev in prava ponižnost pred 
Bogom nas bo tega osvobodila. 
Prosimo ga, da nam pri tem 
pomaga. 

SVETA VERA BODI VAM LUČ 

V Slomškovem duhu, na to nedeljo, ki je še posebej posvečena njemu, prosimo 
za dar trdne osebne vere. Naj bo vodilna misel za naše življenje in za naše 
delovanje Slomškov osebni moto in hkrati njegovo škofovsko geslo: »Vse v večjo 
čast Božjo in zveličanje duš«.  
Večkrat in radi prosimo blaženega Antona Martina Slomška, naj nam s svojim 
posredovanjem pri Bogu pomaga na poti do poglobljene, žive in trdne vere; vere, 
ki je dar iz nebes in ki nam je po našem krstu že zagotovljen in darovan. Naša 
trdna vera ne bo zgolj kakšen privesek v našem življenju in ravnanju, ampak 
bomo v Bogu resnično spoznali našega usmiljenega Očeta, ki nas ljubi in se 
ljubeče sklanja k nam. Tako bo vera za nas postajala vedno bolj zares luč. Luč, 
ki nam bo svetila na poti življenja in nam bo prinašala upanje ter s tem tako zelo 
potreben optimizem, ko gre za našo osebno ali za našo skupno prihodnost! 
Globoka in trdna osebna vera je človeku luč tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali 
povezani v to ali ono skupnost, znajdemo v najrazličnejših teminah, sencah in 
strahovih, ki nam jih prinaša življenje.  


