
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

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

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki 
imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim 
besedam. In Jezus je vnovič spregovoril: »Otroci, kako težko je priti v Božje 
kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje 
kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more 
rešiti?«Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri 
Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.«  (Mr 10,23–27) 

(slika spodaj: Jezus pri Nikodemu) 

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

Popoldne ob 17h ste vabljeni na 
dobrodelni koncert MePZ Jacobus 
Gallus iz Trsta. 
V nedeljo, 14.10. ob 10h vabljeni k 
sveti maši, ki jo bo z moderno 
ritmično duhovno glasbo in petjem 
oblikovala slavilna skupina iz Krkavč. 
Posebej vabimo mlade, ki raje 
prisluhnejo moderni duhovni pesmi. 
Ne bo vam žal.  
(na sliki naš sodelavec v ŽPS Primož 
Lisjak je tudi član slavilne skupine - na 
sliki oranje po starem z volovsko vprego) 
V torek, 9.10. ob 18h prvo srećanje ŽPS v letu 2018/19. 
Dekanijsko romanje na sv. Goro v nedeljo, 28.10., prijavite se v Sežano. 
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Mr 10,17–30 
KAJ NAJ STORIM, DA BOM DELEŽEN VEČNEGA ŽIVLJENJA? 
Nihče med nami si ne more predstavljati, kaj je večno življenje, saj je onkraj naše 
izkušnje. Temeljnega pomena je, da ne zavržemo tega življenja, ki ga imamo. A, da bi v 
polnosti živeli življenje je najprej treba spoznati Boga, to pomeni, da je osrednjega 
pomena ljubiti Boga in bližnjega. Deset zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na vprašanje 
mladega bogataša, kažejo le na zapoved ljubezni in usmerjajo na pot ljubezni. Kot 
temeljne elemente, ki pomagajo resnično ljubiti in najti pravo pot, pa lahko navedemo: 
družino kot temelj družbe, spoštovanje življenja kot Božjega daru, urejeno spolno življenje 
in zrele odnose med moškim in žensko, družbeni red in resnico. Bog ima za vsakega 
človeka poseben načrt, vsak pa ga mora najti v okoliščinah, v katerih živi. Resnično 
življenje se najde v darovanju samega sebe na različne načine (prostovoljstvo, molitvene 
skupine in gibanja ...). Na ta način morda življenje ne postane ravno lahko, postane pa 
lepo in srečno. Prizadevajmo si spoznati Jezusa s srcem in se z njim pogovarjajmo v 
molitvi.  Potrebna sta srce in razum; v občestvu s Cerkvijo je treba poslušati Jezusovo 
besedo, si prizadevati za bližnjega in pristopati k zakramentom. Na ta način se lahko 
izkusi Jezusovo ljubezen in se začuti Jezusov pogled na mene. Včasih pa so potrebne 
tudi žrtve in odpovedi ter pogum za prave izbire, ki se nam pogostokrat zdijo težke. Vsaka 
odpoved ima svoj zakaj. Vsak šport in vsak poklic recimo zahtevata odpovedi, ki nam 
pomagajo, da ne pademo v brezno drog, alkohola, zasužnjenosti z denarjem, spolnostjo, 
lenobo, ki se najprej zdijo kot svoboda, vendar so v resnici začetek suženjstva. Z 
odpovedmi premagati trenutne skušnjave in se približevati dobremu ustvarja resnično 
svobodo in življenju daje dragocenost. Brez »ne-ja« določene stvari ne zrastejo v velik 
»da« resničnemu življenju
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08.10.2018  
PONEDELJEK  KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

09.10.2018  
TOREK  KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD 

(srečanje ŽPS ob 18h)

10.10.2018 
SREDA  KAPELA   18.00 ✞ FRANC JANČAR, TOMAJ 120

11.10.2018 
ČETRTEK  KAPELA   18.00 ✞ ✞ Š O L S K E S E S T R E I Z 

TOMAJA, p.n. sester iz Gorice

12.10.2018 
PETEK KRIŽ   18.00 ✞✞ EMILIJA IN JOŽEF SAMEC, 

KRIŽ 231

13.10.2018 
SOBOTA KAPELA

  
   8.00  ✞✞ BERCE, KRIŽ 145 

14.10.2018 
28 NEDELJA MED 
LETOM 
Sklep tedna družine

KAZLJE 

TOMAJ

  

    8.30 

  10.00

✞✞ STARŠI ČELIGOJ,KAZLJE 5A 

ZA ŽUPLJANE 
(sodeluje slavilna skupina)

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Sveti Pavel nam v Pismu Hebrejcem 
danes govori, da je »Božja beseda živa 
in dejavna«. 
O Bog, daj, da bi bila tudi naša vera živa 
in dejavna, ne pa mlačna in pasivna. 
Daj, da bi mogli »prodati vse«, kar nas 
ovira na poti do tebe in sočloveka, ter 
odkriti pravo globino našega življenja in 
poslanstva med brati in sestrami. 

»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje, 
da pridemo do srčne modrosti.« (Ps 90,12) 
 

Tatvine, ugrabitve, umori, 
neizmerna bogatija, 
milijarde in milijarde, skrite 
v domačih in tujih bankah. 
Gospod, zakaj, če pa moramo umreti? 
Od kod ta iluzija, da bomo živeli tri tisoč let in morda še več? 
Saj vendar vsak dan vidimo, da umirajo naši sorodniki in prijatelji. 
Saj vendar zelo dobro vemo, da smrt ne prizanese nikomur  
in da nihče ne more odnesti s seboj tega, kar ima. 
Dnevi, izgubljeni za prazen nič,  
ure, zapravljene v naveličanosti, 
ozki in banalni interesi, skrbi in boj za stvari brez prihodnosti. 
Nauči nas, Gospod, šteti naše dni. 
Pomagaj nam premagati iluzijo, 
da bomo živeli tri tisoč let in morda še več. 
In bomo modri. 
In bomo dobri. 
In bomo neobremenjeni. 
Tako bomo živeli večno. 

(na sliki spodaj MePZ Jacobus Gallus iz Trsta)


