
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE 
28. NEDELJA MED LETOM 

Potem reče svojim služabnikom: »Svatba je pripravljena, a 
povabljeni je niso bili vredni.  Pojdite torej na razpotja in 
povabite na svatbo, katere koli najdete.« In njegovi služabniki 
so šli na pota in zbrali vse,katere so našli, hudobne in dobre, 
in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.  

(Mt 22,8–10) 

OBVESTILA

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. Župnijska spletna  stran: 
http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (Deželna Banka Slovenije); DŠ: 83155317.    

Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com 

Razpored verouka: PONEDELJEK: 16h: BIRMANCI in 4. 
raz.; 17h: 1. in 2. raz; ČETRTEK: 16.00: 3. in 5. raz.; 
16.45: 6. raz.; 17.30: 7. raz. V Kazljah PONEDELJEK ob 
17.30. Verouk redno. Na spletni strani župnije si pod 
rubriko “Poslikava Toneta Kralja” lahko ogledate 
predvideni finančni načrt za obnove v naši vasi. V tem 
tednu ste dobili na domove informacijo o zbiranju 
sredstev. 29.nedelja med letom je MISIJONSKA - vaš 
nedeljski dar bo namenjen potrebam naših misijonarjev po 
svetu. Pevske vaje za cerkveni pevski zbor so v Tomaju, vsak četrtek ob 19.30. Imamo 
dovršeno obnovljene orgle, zato prisrčno vabimo nove pevce, da se nam pridružite.

Štev.:43/letnik V.              15. OKTOBER 2017

Mt 21,33–43

KAKŠEN SAD BO OBRODIL NAŠ VINOGRAD?

Jezus v današnjem evangelijskem odlomku razvija starozavezno pesem, ki jo »poje« 
Izaija, o neizmerni ljubezni med Bogom in človekom. Izraelski voditelji, elita judovskega 
ljudstva, niso prepoznali znamenj časa. Pretepali, Mučili in ubili so Božje služabnike. Ubili 

so preroke. Končno, je naposled kot zadnji dokaz 
svoje ljubezni Bog poslal svojega edinorojenega 
Sina na ta svet. Vendar ne, da bi sodil, temveč, da 
bi svet odrešil. Dejstvo pa je, da so tudi tega Sina 
prijeli, ga vrgli iz »vinograda« ter ga mučili in 
naposled ubili. Križali so ga izven obzidja, kar ima 
tudi svoj pomen. In kakšne so bile posledice? V 
starozaveznem obdobju se je zgodil popoln poraz 
Izraela in pregon v izgnanstvo; v novozaveznem 
času pa Jezus oznanja: svoj vinograd bom dal 

drugim najemnikom. In to podkrepi z besedami: 
»Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo 
njegove sadove« (prim. Mt 21,43). Z drugimi besedami bi lahko rekli, da smo sedaj mi 
postali Božji najemniki v tem vinogradu svetovnih razsežnosti. Kakšno grozdje bomo 
prinesli mi – sladko ali kislo? Zato pazimo na svoje srce, da bo vedno ostalo čisto. Lahko 
se namreč pripeti, da s svojimi grehi popolnoma uničimo vinograd. Izbirajmo krepostno 
življenje, kot ga omenja sv. Pavel v svojem pismu kristjanom v Filipih. Vzpodbuja nas, da 
v moči sv. Duha, ki smo ga prejeli in se razliva v naših srcih, spoštujemo, ljubimo in si 
vselej prizadevamo za krepostno življenje. Tako bo Božji mir, ki vsak razum presega, 
varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu (prim. Flp 4,7). 

Od nas je odvisno, ali se bomo utopili v lastnem, izredno kislem kisu, ali pa pred 
Gospodarja prinesli sladek sad našega življenja.
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Vse premorem v njem, ki mi 
daje moč (Flp 4,13) 

… so besede, v katere apostol 
Pavel strne tolažbo in krepčilo 
za mnoge kristjane v njihovih 
stiskah. Kristus daje Pavlu 

moč, da se distancira od svojih 
zunanjih življenjskih razmer. 
Vendar ta misel pomeni več kot 
to. Ravno tam, kjer pridemo do 
svojih meja, lahko zaupamo v 
drugo moč, v moč, ki nam 

prihaja od Kristusa.Mnogi 
kristjani so imeli ta stavek na 
ustnicah, ko so stali pred 
težkimi in na videz nerešljivimi 
nalogami. Ko jih je bilo strah, 
da bi jim pri njihovem načrtu 
lahko grozila smrt, so si 
prišepetavali to apostolovo 
besedo. Premagali so svoj 
strah in naredili to, kar so 
spoznali kot svojo nalogo, ki 
jim jo je zaupal Bog. Apostol 
Pavel je prepričan, da mu 
Kristus daje moč, da prestaja 
vse nevarnosti, ki ga doletijo 
pri njegovem oznanjevalnem 
delu. Vendar je tudi zanj velika 
tolažba, da ljudje mislijo nanj. 
Tako hvali Filipljane, da so mu 
v njegovi stiski pomagali. Naj 
nam bodo te večno aktualne 
besede vzpodbuda tudi v naših 
vsakodnevnih preizkušnjah. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

16.10.2017  
PONEDELJEK  KAPELA Po namenu od drugod

17.10.2017  
TOREK  
Ignacij Antiohijski, šk.,muč.

KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

18.10.2017  
SREDA  
Luka, evangelist

KAPELA 18.00 V zahvalo ob ogledu cerkve 

19.10.2017  
ČETRTEK  
Pavel od Križa, duh.

KRIŽ 18.00 ✞ ✞ Filipčič, (Filipčje Brdo) p.n. 
Tavčar,  Križ 158

20.10.2017  
PETEK  KAPELA 18.00 V čast Rožnovenski Materi 

Božji, Tomaj 46

21.10.2017  
SOBOTA  KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

22.10.2017  
29. NEDELJA MED LETOM 
MISIJONSKA

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞ Zorka Seražin, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Poslušaj me, otrok moj, hočem tvoj »da« na svoje povabilo. Ves čas si me vabil, naj 
tvoje delo odobrim, vabil si me, naj te v njem podpiram, hotel si mi zbuditi 
zanimanje za tvoje delo. Spremljal sem te z očmi, videl sem tvojo dobro voljo, jaz pa 
zdaj hočem več kot ti. Ne delaj več svojega dela, temveč odzovi se volji svojega 
Očeta. Reci »da« na povabilo. Potrebujem tvoj »da«, kakor sem potreboval Marijin »da«, da 
sem lahko prišel na ta svet, kajti pri tvojem delu moram biti navzoč jaz, v tvoji 
družini moram biti jaz, v tvojem delu moram biti jaz in ne samo ti. Kajti moja 
beseda nosi, in ne tvoja, moje življenje preoblikuje, in ne tvoje. Potrebujem tvoj resnični 
»da«, da me lahko tudi preko tebe ljudje spoznajo, da lahko še naprej odrešujem svet in ljudi, 
čakam kot najboljši gostitelj na večni svatbi.



