RAZPORED SV. MAŠ

10.10.2022
PONEDELJEK
Florencij, muč.

11.10.2022
TOREK
Janez XXIII, papež

12.10.2022
SREDA
Maksimilijan Celjski,
šk.mučenec

13.10.2022
ČETRTEK
Koloman, mučenec

14.10.2022
PETEK
Kalist, papež in mučenec

15.10.2022
SOBOTA
Terezija Avilska, dev.,muč.

16.10.2022

ŽUPNIJA TOMAJ

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

+ (FRANC JANČAR, Tomaj 120 )
prestavljena na 17.10.
(++ KONČNIK in BIZJAK, Križ 31) prestavljena na 20.10.
+ PAVLA ČEKREDŽIEVSKI, Tomaj 54a
- prestavljena na 9.11.

Štev.42/LETO X.

09.oktober 2022
Pohvala
hvaležnega
ozdravljenca

ZA BOŽJE VARSTVO NAŠE MLADINE,
TOMAJ 120 - prestavljena na 29.10.
+ JOŽEF in EMILIJA SAMEC, Križ 231
- prestavljena na 4.11.
AVBER ob + VALERIJA TOMINAC, Ponikve 6
18h

29 NEDELJA MED

LETOM

K A Z L J E o b ++ ZVONKO ŠKAPIN, Kazlje 16a
8.30
TOMAJ ob
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
10.00

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€

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€
Dr. Cencič M. - 100€
NN - ŠEPULJE - 100€
NN - Križ - 40€
NN- DUTOVLJE - 100€
D.Ravbar, Tomaj - 100€
SKUPAJ: 4.560€
OZVOČENJE JE
POSTAVLJENO

Do kritja investicije
manjka še 2.640€.
Prosim, da pohitite z
darovi. Hvala vsem
darovalcem.
Če kdo od starejših želi
pomoč za računalnik,
telefon ali tablico, sem na
razpolago. Pokličite!

ti

ti

IMAM KOVID, ZATO
PRESTAVLJAM
NAPOVEDANE MAŠE - glej
zgoraj.
V nedeljo 9.10. ne bo maše v
Kazljah, v Tomaju pa bo ob
10h. V prezbiteriju bom
sam. Verouk odpade vse do
16.10.

Iz svetega evangelija
po Luku (Lk
17,11-19)

Ko je Jezus
potoval v
Jeruzalem, je
hodil med
Samaríjo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo napro deset
gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus,
Učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in
pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden
izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil
Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je
bil Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa
je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počás l
Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je
rešila.«

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

Svetnik, ki je zadnja leta spet
“moderen” zaradi kužnih bolezni

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)

SEDEŽ MODROSTI
Že ob premišljevanju o vzkliku “Devica
najmodrejša” smo nekaj zapisali o modrosti
(in Modrosti). Tokratni vzklik pa nas še bolj
povezuje z modrostnim izročilom Stare
zaveze, ki je pravzaprav ves čas preko
različnih podob napovedovala velike
odrešenjske dogodke, povezane z
Jezusom.
V devetem poglavju Druge Kroniške knjige
je tako opisan čudovit Salomonov sedež.
Salomon je bil neposreden Davidov potomec, ki si je kot Božji dar izbral modrost.
Zaradi svoje modrosti si je kralj Salomon, ki je tudi dal sezidati tempelj, pridobil
velik sloves v daljnih deželah. Njegov sedež, pravzaprav prestol, je tako veličastna
podoba tega, kar je ponudila Božja Mati, saj se je Beseda učlovečila prav v njem.
Stara zaveza namreč piše o Modrosti kot osebi, iz tega opisa že izžareva Beseda,
ki se je razodela z učlovečenjem. Sv. Bernard je zato za Marijo zapisal, da je v njej
in po njej Beseda postala prestol. Je tudi prispodoba večnega Očetovega naročja,
a Božji Sin se je z nebeškega prestola spustil v človeški svet. Novi prestol zanj je
blagoslovljeno Marijino telo, čigar brezmadežna duša na veke poveličuje
Gospoda. Ob vsem tem pa je Marija tudi učlovečenje modrostnega bogastva. Kot
je že zapisano, je dar modrosti med sedmimi darovi Svetega Duha na prvem
mestu. Modrost ni zgolj delo človeškega uma, je pa človeška narava nekakšen
predpogoj, da se ta modrost lahko uresničuje v našem prostoru. Milost namreč
predpostavlja naravo. Božja modrost potrebuje svoj “prestol” in kje drugje bi ga
lahko našla kot ravno pri Mariji, ki se ji kot Sedežu Modrosti priporočajo mnogi
teološki profesorji in študenti. Božja Modrost namreč pripada Bogu, je njegova
živa misel, je vizija njegovega ustvarjanja in sreča ustvarjanja (s. Nataša Govekar).
In modrost je nekaj živega, zato je tudi njen prestol nekaj živega.
Brez modrosti bi bilo nemogoče, da bi se v vsakdanjem življenju spopadali z
različnimi preizkušnjami. In modrost ni odvisna od akademskih nazivov, pač pa je
posledica odprtosti delovanja Svetega Duha. Naj nam zato Marija izprosi to
odprtost.
Marija, sedež modrosti, prosi za nas!

Večina romarskih cerkva pri nas je
Marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so
posvečene svetnikom, katerim so se naši
verni predniki priporočali kot
priprošnjikom v sili.
Med te spada tudi sveti Rok, ki ima na
slovenskih tleh precej cerkva, povečini
podružnic. Njegovo značilno podobo ali
kip, ko kaže kužno rano na svojem stegnu in mu pes prinaša kruha v gobcu, vidimo
na številnih stranskih oltarjih in znamenjih. Ta podoba pove, da je Rok zavetnik proti
kužnim boleznim; še danes pa se mu priporočajo bolniki, ki imajo rane ali pa bolne
noge.Pobožni verniki po velikem šmarnu romajo k sv. Roku. Na Slovenskem sta
najbolj sloveli božji poti sv. Roka v Dravljah pri Ljubljani in v Brežicah. V Brežice so k
sv. Roku priromali tudi iz sosedne Hrvaške, kajti ta svetnik je hrvaški deželni patron.
Cerkev sv. Roka v Dravljah pa je bila na današnji dan cilj velike ljubljanske procesije,
ki se je vila od stolnice vse do Dravelj in se je vanjo vključilo po več tisoč ljudi. Ko je
leta 1644 in 1645 v Ljubljani divjala kuga in je samo v Dravljah v štirinajstih dneh
pobrala več kot sto ljudi, so se zaobljubili, da postavijo cerkev sv. Roku v čast in to
obljubo že leta 1646 izpolnili. Procesija pa je bil prvič leta 1683. Zdaj procesije ni
več, še vedno pa je na god sv. Roka v Dravljah cerkveno žegnanje. Zelo slovesno
so obhajali ‘šagro’ sv. Roka v Kozani v Brdih. Podružno cerkev sv. Roka ima tudi
Izola in sicer od leta 1849. Tedaj je v okolici razsajala kolera, Izoli pa prizanesla in
ljudstvo je sklenilo obnoviti cerkev sv. Lovrenca ter jo posvetiti sv. Roku.
Zanesljivih virov o življenju tega priljubljenega svetnika nimamo. Legendarno
poročilo iz 15. stol. pove o njem, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v
južni Franciji. Zgodaj je osirotel, razdal svoje veliko premoženje revežem in se leta
1317 odpravil na božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga, ki so jo zanesli
mornarji z Vzhoda. Ljudje so trumoma obolevali in umirali. Rok se je na svoji
romarski poti ustavil v več krajih, kjer je stregel kužnim bolnikom. Tudi v Rimu je
delal tako in številne je ozdravil tako, da jih je prekrižal. Ko se je vračal domov, je v
Piacenzi na severu Italije še sam zbolel. Najprej je ležal med bolniki, potem pa se je
mukoma zavlekel v gozd ter se naselil v zapuščeni koči. Tam ga je s pijačo krepčal
angel, iz bližnjega gradu pa mu je pes prinašal kruh in meso. Po angelu čudežno
ozdravljen, se je Rok vrnil v domače mesto, ki je bilo takrat vpleteno v vojsko s
sosedi. Bil je tako spremenjen, da ga nihče ni prepoznal. Sam pa tudi ni hotel
povedati kdo je, niti tedaj, ko so ga meščani obdolžili vohunstva in ga zaprli v ječo,
kjer je po petih letih umrl 16. avgusta 1327. Svetniku se priporočajo zoper razne
nalezljive bolezni, proti bolečinam v nogah, kolenih, proti oteklinam, proti steklini in
živinski kugi. Kot zavetnika ga časte zdravniki (predvsem kirurgi), lekarnarji, kmetje,
jetniki, grobarji in drugi.

