
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
29 NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA 

NEDELJSKI EVANGELIJ

Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za 
vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši 
vladajo.Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati  
velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med 
vami,naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi 
mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino 
za mnoge.«  
(Mr 10,42–45) 

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

Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu. Z molitvami in zbranimi 
darovi omogoča obstoj in delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj za 
najbolj revne. Zato Papeške misijonske družbe prosijo za pomoč župnije po vsem svetu, 
da bi cerkvene skupnosti lahko obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z veseljem zato 
radi prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko širilo 
po vsej zemeljski obli. 
Hvala vam za vaše današnje darove, ki ste jih namenili našim misijonarjem po 
svetu. 

V soboto, 27.10. na Sv. Gori slavnostna slovesnost 100-letnice konca 1.svetovne 
vojne ob 17h. S.mašo bo daroval Nj.eminenca 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 13.30. 
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SLUŽITI VSEM, BREZ IZJEME Mr 10,35–45 
Če hočemo pravilno razumeti evangelij, je nujno, da dogodkov in izjav ne 
gledamo posamično, temveč v njihovi povezanosti med seboj, iz česar lahko 
razberemo njihov smisel in njihovo težo. Jezus učencem ničesar ne zapove kar 
tako. Temelj njegovih besed je njegovo življenje in delovanje. Njegove besede 
govorijo o tem, kaj prinaša hoja za njim v življenje tistih, ki želijo živeti skupaj z 
njim. Če se kdo torej odloči za življenje z Jezusom, to zadeva vse dimenzije 
njegove  življenja, ali pa ni povezan z njim.Evangelij nam pripoveduje, da so se 
učenci začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in položaj. Jezus jih ob tem 
opozori, da so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi in imenu učenci začnejo 
pretirano iskati sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi 
imeti togih, ohromelih učencev, učencev brez življenjske energije. Vendar določi, 
kaj je pravi cilj življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven njegove 
skupnosti pač ni mogoče zamisliti. Med »biti prvi« in »biti zadnji in vsem 
služabnik« obstaja neločljiva vez. Pri tem gre za veličino kot tako. Služenje je 
edino merilo za resnično veljavo in veličino. Nobeno drugo delovanje, na 
katerem koli področju, ne more pripeljati do večje osebne veljave.Te Jezusove 
besede so pravo nasprotje tega, kar si želijo slišati učenci. Kažejo, da se bodo 
učenci ravno na tem področju morali nečemu odpovedati.  S tem ko Jezus kot 
pogoj za »biti prvi« postavlja »biti zadnji«, je očitno, da od učencev zahteva 
popolno spreobrnjenje. Učenci bi radi takoj postali prvi. Prvi pa lahko postane 
samo, kdor najprej postane zadnji in vsem služabnik. In na tak način lahko služi 
samo, kdor drugemu iz srce želi dobro, kdor je s srcem pri stvari in za drugega  
stori vse, kar je v njegovi moči. In ker smo tudi mi Jezusovi učenci, smo dolžni 
vsem služiti na tak način. Služili naj bi vsem, ki jih srečamo, vsem, ki potrebujejo 
pomoč. Ne gre, da bi tako služili le tistim, ki so nam všeč. Vsi, ki jih srečamo, 
imajo pravico, da jim služimo iz srca.
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22.10.2018  
PONEDELJEK  
Janez Pavel II., papež

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

23.10.2018  
TOREK  
Janez Kapistran, duhovnik

KAPELA   18.00 ✞ ✞ STARŠI BATIČ, RAŠA 1

24.10.2018 
SREDA  KAPELA   18.00 ✞ LOJZKA ŠONC, TOMAJ 61a

25.10.2018 
ČETRTEK  KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

26.10.2018 
PETEK KAPELA   18.00 V ČAST ANGELOM VARUHOM, 

TOMAJ 120

27.10.2018 
SOBOTA KAPELA

  
    8.00 PO NAMENU OD DRUGOD 

28.10.2018 
30 NEDELJA MED 
LETOM 
ŽEGNANJSKA

KAZLJE 

TOMAJ

  

    8.30 

  10.00

✞ ZORKA SERAŽIN, KAZLJE 21 

ZA ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ 

Hvala ti, dobri Bog, da nas vedno na novo povabiš, da živimo po 
tvoji volji,	
da nas osvobajaš tekmovalnosti in potrebe, da smo najboljši, in nas 
vabiš v služenje.	
Kažeš nam, da priden biti ni dovolj – dovolj je, da se predamo tvoji 
milosti in hodimo po poti, na katero nas kličeš.	
Blagoslovi, prosim, naše prepuščanje tebi.

Akcija Obnove kulturnih spomenikov, ki jih skupaj z Župnijo Tomaj, 
Kulturnim društvom in Vaško skupnostjo Tomaj z dovoljenjem Župnijskega 
gospodarskega sveta in Pastoralnega sveta vodi odbor za prostovoljne 
prispevke, poteka tudi v letošnjem letu 2018. Vabljeni vsi župljani, ker 
akcija vključuje najprej dela v župnijski cerkvi in se konkretno lahko 
namenijo posameznim projektom, ki so predvideni: župnijska cerkev, 
cerkev v Britofu (tu je prvenstveno obnova podpornega zidu), sanacija 
strehe na župnijski cerkvi, obnova fresk in drugo, kar je navedeno v 
programu. Te dni vas bodo naši prostovoljci obiskali s prošnjo, da tudi v 
letošnjem letu darujete za namene, kot so navedeni v vabilu, ki ga boste 
prejeli in v tem smislu prejeli spominsko potrdilo. Vsi vaši darovi so 
dokumentirani in vnešeni v Kroniko župnije. Vabilo in pregled našega dela 
od leta 2013 dalje vam je na vpogled na naši spletni strani http://zupnija-
tomaj.rkc.si. 
Že vnaprej se vam za vaš dar v imenu odbora tega programa naijskreneje 
zahvaljujem. 

OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV V ŽUPNIJI TOMAJ
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