
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
28 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) 
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Danes je sv. mašo oblikovala z moderno ritmično duhovno glasbo in petjem 
slavilna skupina iz Krkavč . 
Prisrčna zahvala. 
V soboto, 27.10. na Sv. Gori 
slavnostna slovesnost 100-
letnice konca 1.svetovne vojne 
ob 17h. S.mašo bo daroval 
Nj.emin. nadškof msgr.dr.Juliusz 
Janusz, ap.nuncij v Sloveniji. 
Pred mašo ob 15h bo nastopil 
Orkester slov.vojske. 
Dekanijsko romanje na sv. Goro v 
nedeljo, 28.10., prijavite se v 
Sežano. Avtobus pelje skozi Križ 
in Tomaj ob 13.15. 

Štev.:42/letnik VI.          14. OKTOBER 2018

Mr 10,2–16 
MOČ  MOLITVE ROŽNEGA VENCA 
7. oktobra smo obhajali praznik Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v bogoslužje 
vpeljan kot spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 7. oktobra 1571. 
Molitev rožnega venca je bila skozi mnoga stoletja vir moči in poguma, vir milosti 
in blagoslova. V mnogih Marijinih prikazovanjih na različnih koncih sveta je bilo 
po vidcih slišano naročilo: Molite rožni venec! Skupaj z naročilom po molitvi 
slišimo mnoge odmeve, kaj vse lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po 
vztrajni in goreči molitvi ter premišljevanju rožnovenskih skrivnosti. Tudi 
marsikateri zakon in družinska preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca. 
Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza 
med možem in ženo presega zgolj človeško zakonodajo in je več kot le dogovor 
med zakoncema. Je uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog, ko je ustvaril človeka 
kot moža in ženo. Kdor to zvezo pretrga in osnuje drugo zakonsko skupnost, po 
Jezusovih besedah prešuštvuje.Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. Ljudska 
govorica ga ne uporablja. Mogli bi preprosto reči, da zakonec, ki to stori, stori 
nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od Božje zamisli. Ker je zakonska zveza med 
možem in ženo v Božji zamisli nekaj velikega, tudi njena prelomitev ne more biti 
brez velike odgovornosti.Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi 
trdosrčnosti. Tudi ta izraz kaže na oddaljevanje od Božje zamisli. Bog je 
ljubezen; zveza med možem in ženo je najmočnejši odsev te ljubezni, razbitje te 
zveze je znak velikega pomanjkanje ljubezni, je trdosrčnost. Bolj se človeštvo 
oddaljuje od Boga, več je med ljudmi trdosrčnosti. Zato je tudi vedno več 
»prešuštvovanja«. Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od 
tistih, ki jih vključimo v naše molitvene namene, še posebej v tem mesecu 
premišljevanja skrivnosti rožnega venca. 
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15.10.2018  
PONEDELJEK  
Terezija Avilska, 
devica,c.učiteljica

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

16.10.2018  
TOREK  KAPELA     8.00 V ZAHVALO OB JUBILEJNEM 

LETU ŠOLSKIH SESTER

17.10.2018 
SREDA  
Ignacij Antiohijski, škof in 
mučenec

KRIŽ   18.00 ✞✞ KONČNIK IN BIZJAK, KRIŽ 31

18.10.2018 
ČETRTEK  
Luka, apostol

KAPELA   18.00 ✞✞ STARŠI LISJAK, RAŠA 1

19.10.2018 
PETEK KRIŽ   18.00  ✞ FERDO BORDON, KRIŽ 107 

20.10.2018 
SOBOTA 
Marijin spomin

KAPELA
  
    8.00 PO NAMENU OD DRUGOD 

21.10.2018 
29 NEDELJA MED 
LETOM 
MISIJONSKA

KAZLJE 

TOMAJ

  

    8.30 

  10.00

✞✞ SERAŽIN, KAZLJE 5a 

ZA ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Pod tvoje varstvo pribežimo: 

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših 
potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, 
naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu 
nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! 

Molitev k. Sv. nadangelu Mihaelu: 

Sv. nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam pomoč zoper zlobnost in zalezovanje 
hudega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog,  ponižno za to prosimo. In ti, vodnik nebeške 
vojske, satana in druge hudobne duhove,  ki hodijo po svetu v pogubo duš,  z božjo 
pomočjo v pekel pahni. Amen 

»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, skritev 
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. 

     Obnovitvena dela na prvem delu podpornega zidu v Britofu so se že začela


