
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

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

Spregovoril je Janez in mu rekel: »Učenik, nekoga, ki ne hodi z nami, smo videli,  
da je v tvojem imenu izganjal duhove, pa smo mu branili.« Jezus je rekel:  
»Ne branite mu; zakaj nihče ne more storiti čudeža in takoj nato hudo govoriti o 
meni.Kdor namreč ni zoper nas, je za nas.« (Mr 9,38–40) 

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

To nedeljo se v Sežani (župnišče) 
pričenja katehumenat. Srečanja so 
namenjena interesentom, ki še nimajo 
vseh zakramentov uvajanja (krst, 
obhajilo in birma), ali pa sploh še niso 
krščeni. Podrobnešje informacije dobite 
pri g. Aleksandru Skapinu na tel. 041 
499 471. 
V nede l jo , 7 .ok tobra ob 17h 
dobrodelni sakralni koncert MePZ 
Jacobus Gallus iz Trsta. Vabljeni. 
Cene za verouk: 1.r.;2.r. in 3r.: 
27,50€; 4.r.,5.r. in 6.r.: 22,50€, 7.r. in 
8.r.: 29,50€. 

Štev.:40/letnik VI.          30. SEPTEMBER 2018

Mr 9,38–43.45.47–48 
KDO IN NA KAKŠEN NAČIN DELA DOBRO 
Zavest, da so Jezusovi učenci, da so »nekaj več«, je apostola Janeza in njegove 
prijatelje privedla do sklepa, da smejo in tudi morejo samo oni storiti kaj dobrega 
v Jezusovem imenu. Podobna misel se rada prikrade tudi komu od današnjih 
kristjanov. Dvomi, ali more kdo, ki ne črpa iz evangelija, delati dobro. 
Zadnji vatikanski cerkveni zbor se je zato ustavil tudi ob tem vprašanju. V 
sklepnem delu Konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu zato odgovarja: »Težnja 
po pogovoru, ki ga narekuje zgolj ljubezen do resnice, ne izključuje – če ostane v 
mejah, ki jih določa preudarnost – kar se nas tiče, prav nikogar: ne tistih, ki gojijo 
velike človeške vrednote, njihovega Začetnika pa še ne priznavajo, ne tistih, ki 
nasprotujejo Cerkvi in jo na razne načine preganjajo. Ker je Bog Oče počelo in 
cilj nas vseh, smo vsi poklicani k temu, da bi si bili bratje. Zato vsi, ki smo deležni 
iste človeške in Božje poklicanosti, moremo in moramo brez nasilja in brez 
zahrbtne misli sodelovati pri graditvi sveta v pravem miru« (CS 92,5). 
Prvi poudarek je torej dejstvo, da vsakdo lahko dela dobro, četudi »ne hodi z 
nami«.  
Še ene od aktualnih tem se loteva tokratna Božja beseda; v drugem berilu 
apostol Jakob opozarja na tiste, ki so si imetje nakopičili z nasiljem in goljufijo. 
Odtrgovali so od plačila, ki bi pripadalo delavcem, ki so želi njihova polja, tiste, ki 
so se izkoriščanju upirali, pa so prisilili k molku in pokornosti. O, kako znana 
tema tudi v današnjem času. Le da so polja morda nekoliko drugačna in da so 
sredstva prisile k molku »modernejša«. Mnogi bogatini, lastniki današnjih 
podjetij, pa žal delujejo po istem principu, ki ga obsoja. A dejstvo je, da Bog vidi 
tudi ta dejanja. In v njegovih očeh to bogastvo nima sijaja ter je v pogubo 
zemeljskim pohlepnežem. 
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01.10.2018  
PONEDELJEK  
Terezija Jezusova, dev. c.uč.

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

02.10.2018  
TOREK  
Angeli varuhi

KRIŽ   18.00 ✞ LOJZKA KOKOŠAR, KRIŽ 108

03.10.2018 
SREDA  
Frančišek Asiški, redovnik

BRITOF   18.00 V Z A H VA L O Z A D O B R O 
LETINO, TOMAJ 18

04.10.2018 
ČETRTEK  
četrt.pred I.petkom

KAPELA   18.00 ✞  HERMAN TAVČAR, TOMAJ 17 
(češčenje Najsvetejšega)

05.10.2018 
PETEK 
I. petek v mesecu

 PO NAMENU OD DRUGOD

06.10.2018 
SOBOTA 
Bruno,duh.ust.kartuzijanov

KAPELA
  
    8.00 PO NAMENU OD DRUGOD 

(hvalnice)

07.10.2018 
27 NEDELJA MED 
LETOM 
Začetek tedna družine

KAZLJE 

TOMAJ

  

    8.30 

  10.00

✞ ✞ K R I ŽM A N I N V EČK O , 
KAZLJE 4H 

ZA ŽUPLJANE 
(Ob 17h koncert v cerkvi)

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Moj Gospod,  
hvala ti za vse kristjane,  
ki s svojo ljubeznijo  
spreminjajo svet,  
ki  v svojem okolju  
delujejo miroljubno in veselo,  
ki v svojih težavah ne obupavajo,  
ampak vzpodbujajo še druge,  
da ljudje lahko spoznajo,  
kakšna je resnična  
krščanska ljubezen. 
Amen

Janez mu je rekel: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal 
demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite 
mu!« ... (Markov evangelij 9,38–39). 

»Ta ni naš! Ni naša! Ni iz naše stranke, iz našega sindikata, iz našega 
družbenega sloja, iz našega kluba!« 
Strašna trditev, ki je razširjena tudi med kristjani. 
»Ni iz naše župnije, iz našega društva, iz naše skupine, iz naše redovne 
ustanove!« 
»Ta ni naš! Ni naša!« 
Naj bo, če tako govorijo ljudje, ki ne verujejo v Boga. Toda na ustnicah 
tistih, ki molijo molitev Oče »naš«, je tako govorjenje bogokletno.  
Če smo vsi Božji, čigavi so tisti, ki po našem mnenju niso »naši«? 
Kristjani, ki imajo v glavi kaj soli, morajo že po instinktu bežati od ljudi 
(kdor koli ti so), skupin, društev, gibanj, ki uporabljajo, širijo, na tihem 
gojijo ali odkrito sprejemajo trditev »niso naši«. 
Tam, kjer kdo izključuje Božje otroke, ni Boga, ki je oče vseh, in ni 
Kristusa, ki nam je razodel Boga kot očeta.  
Če tam ni Boga in ni Kristusa, zakaj bi se družili s takimi ljudmi in zahajali 
v taka okolja? Prav zato, da bi jih poskušali spreobrniti. 


