RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

26.09.2022
PONEDELJEK

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
26 nedelja med letom

Januarij, škof in muč.

27.09.2022
TOREK

OB 19H

SEJA Ž.GOSPODARSKEGA SVETA

Andrej in drugi korejski m.

28.09.2022
SREDA

Štev.40/LETO X.

Matej, ap. in evangelist

29.09.2022
ČETRTEK
Mavricij in tov.mučenci

KAPELA ob + STANKO in starši OREL, Tomaj 75a
19h

30.09.2022
PETEK

bl.Anton M. Slomšek

02.10.2022

27 NEDELJA MED

LETOM
KVATRE

DAROVALCI ZA
OZVOČENJE V ŽUPNIJSKI
CERKVI
Dario Filippi, Tomaj 61 100€
Janez Bajt, Tomaj 120 - 500€
NN, Tomaj - 200€
NN, od drugod - 400€
NN, Križ - 80€
NN Križ - 100€
Križ 102 - 50€
Tomaj 14a - 100€
Križ 107 - 50€
NN Križ - 120€
Križ 231 - 100€
NN nedelja - 50€
Tomaj 19 - 100€
NN Tomaj - 200€
NN Tomaj - 50€
NN Tomaj - 150€
TOMAJ 48a - 100€
AVBER 12 - 100€

V večnosti ima vse drugačno
vrednost
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,19-31)

Pij iz Peitrelchine, duh.

01.10.2022
SOBOTA

25.september 2022

KRIŽ 11h KRSTNO BOGOSLUŽJE

ob 18H MLADINSKO SREČANJE
K A Z L J E o b + DEJAN ŽIGON, Kazlje 21
8.30
TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

NN KRIŽ - 50€
TOMAJ 112 - 150€
NN KRIŽ - 200€
TOMAJ 94 - 100€
NN DUTOVLJE - 50€
NN Grahovo Brdo - 50€
NN Tomaj od drugod - 150€
NN Tomaj - 150€
NN Tomaj - 500€
NN Križ - 50€
NN Tomaj - 80€
NN Križ - 40€
SKUPAJ: 4.120€
Do kritja investicije manjka
3.080€. Hvala vsem darovalcem.

VEROUK
3. in 4.r. - 14.20
7.in 8.r. - PON. - 16H
Četrtek:
1.r. Ob 15h
2.r. Ob 16.00
5.r. Ob 17.00
VPIS MED SKAVTE - glej
spletno stran
Če kdo od starejših želi
pomoč za računalnik, telefon
ali tablico, sem na razpolago.
Pokličite!

Tisti čas je rekel Jezus
farizejem: Bil je bogatin, ki se
je oblačil v škrlat in tančico ter se
dan na dan sijajno gostil. In bil je
neki revež, po imenu Lazar, ki je
ležal pri njegovih vratih, poln čirov,
in se je želel nasititi s tem, kar je
padalo z bogatinove mize. Pa tudi
psi so prihajali in mu lizali čire.
Umrl pa je revež in angeli so ga
nesli v Abrahamovo naročje. Umrl
je tudi bogatin in je bil pokopan.
Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in
Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da
pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem
plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav
tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik
prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹
In rekel je: ›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; imam namreč pet bratov
in te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.‹ Abraham pa reče: ›Imajo Mojzesa
in preroke, te naj poslušajo!‹ Le-ta je pa odgovoril: ›Ne, oče Abraham, temveč, ako pojde do
njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili.‹ Rekel pa mu je: ›Ako ne poslušajo Mojzesa in
prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.‹

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://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

RAZMIŠLJANJA
Lavretanske litanije Matere Božje so velika hvalnica naši nebeški Materi Mariji. Posebej prisrčno jih molimo v času
šmarnične pobožnosti, a največkrat ob njih ne razberemo ob posameznih vzklikih njihovega sporočila. V naslednjih
razmišljanjih bomo skušali to vrzel zapolniti. (iz blagovest.si)

Devica mogočna, Devica milostljiva in Devica verna
Številna Marijina romarska svetišča tudi v
naši domovini pričajo o tem, kako je celo
tistim, ki so oddaljeni od vere in Cerkve,
Marija še vedno zelo blizu in se nanjo
obračajo s prošnjami ter zahvalami za
razna uslišanja.
Na Brezjah lahko okoli Marijinega oltarja
z milostno podobo Marije Pomagaj vidimo
številne izraze zahvale, tudi spominske
plošče, podobe, tudi fotogra ije
ozdravljenih oseb. Vse to kaže, da je
zaupanje ljudi v Marijino priprošnjo še
vedno veliko. Le kdo bi bil lahko blizu
samemu Bogu kot tista, ki je rodila Božjega
Sina? Zato je blažena Devica in Božja Mati po pravici priznana kot mogočna in tudi kot
milostljiva, kajti po njeni priprošnji prejemamo številne milosti.
Tudi znana marijanska molitev »Pozdravljena, Kraljica« (Salve Regina) izraža naše zaupanje v
milostljivost Božje Matere. Navsezadnje je to izkazala že na svatbi v Kani, ko je opazila stisko
mladoporočencev, ki bi si lahko nakopali veliko sramoto, če bi jima zmanjkalo vina. In čeprav je
Jezus vedel za to stisko, je vendarle posegla v dogajanje in ga opomnila, kaj se dogaja. In se ni
vznemirila niti ob navidezni zavrnitvi, češ da ura razkritja Jezusovega mesijanskega poslanstva
še ni napočila. A vendar je storil čudež in to na Marijino priprošnjo. Eden največjih Marijinih
apostolov dvajsetega stoletja, duhovnik, redovnik in mučenec sv. Maksimilijan Kolbe je med
drugim zapisal: »Klic bolnika po bolniški sestri ne nadomesti potrebe po zdravniku. Nasprotno,
sestra napravi prav to, česar bolnik sam ni več sposoben. Namesto njega stopi po zdravnika.«
Seveda so vsi ti čudeži vedno povezani z vero. Ko je Jezus ozdravljal, je ozdravljencu rekel: »Tvoja
vera te je rešila.« Zaradi nevere marsikje ni delal nobenih čudežev. Za prejem milosti je torej
potrebna vera. V Medžugorju je Marija preko vidcev sporočala ljudem, naj trdno, čvrsto verujejo.
Navsezadnje je tudi sama vzor močne in trdne vere. Po Svetem Duhu je Elizabeta o Mariji rekla:
»Blagor ji, ki je verovala, zakaj spolnilo se bo, kar je napovedal Gospod.« Vera ne pomeni zgolj
verjeti, da Bog obstaja. Je nekaj veliko več. Pomeni odnos z Bogom in tudi zvestobo. Ostati zvest
Bogu pomeni, da nas tudi različne preizkušnje ne oddaljijo od Boga in da mu povsem zaupamo.
Marija nam je tu lahko ne samo vzor, ampak tudi spremljevalka in priprošnjica na poti vere. Naj
nam izprosi pomnožitev vere, da bomo tako kot nekdaj Abraham tudi sami zaupali in verovali,
da je Bogu vse mogoče tudi v okoliščinah, ko se nekaj zdi nemogoče.
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Marija, Devica mogočna, Devica milostljiva in Devica verna, prosi za nas!

Ko križ
postane
drevo
življenja

Iz svetega
evangelija
po Janezu
(Jn
3,13-17):
“Tisti čas
je rekel
Jezus
Nikodemu: »Nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov.
Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin
človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako
ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje
vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet
obsodil, temveč, da bi svet po njem zveličal.«
Za Nikodema smo gotovo že slišali. To je tisti bogati član sinedrija, ki je Jezusa
obiskal ponoči. Bil je morda eden redkih članov velikega zbora, ki je bil Jezusu
naklonjen, vendar ga ni povsem razumel. In prav preko teh nočnih obiskov pri
Jezusu nam je evangelist Janez ohranil eno najmočnejših in najbolj neposrednih
temeljnih oznanil, ki povzemajo jedro celotne Jezusove misije.
Ljudje hrepenimo po večnem življenju. Vendar smo na drugi strani prepuščeni
propadljivosti in ranljivosti. Bolj ko se staramo, bolj smo podvrženi »zobu časa«,
zaradi hudega trpljenja si marsikdo želi umreti. In prav v tem trpljenju se lahko
srečamo s skrivnostjo križa. Na njem je namreč Jezus vzel nase vse grehe sveta
od začetka do konca. Ne samo to, Jezus je s tem nase vzel vso kazen za vse
grehe, pa tudi vse naše slabosti in trpljenje. Svet, ki bi moral biti zaradi greha
obsojen, je bil tako rešen in oproščen kazni, saj je kazen za greh plačal tisti, ki je
bil povsem nedolžen.
In če je bil križ v tistem času najbolj zloglasno orodje usmrčevanja z večurno
agonijo – to je zagotovo vedel rimski guverner Sirije Kvintilij Var, ki je v svojih
pohodih judovske upornike kaznoval s strahotno smrtjo na križu – je križ z
Jezusovo smrtjo doživel povišanje. Postal je drevo življenja, ki je s prvim
človekovim grehom postalo nedostopno.
(iz blagovest.si)

