
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

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

Jezus pa je spoznal njih hudobnost in rekel: »Kaj me skušate, hinavci? 
Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so mu denar. In reče jim: »Čigava je  
ta podoba in napis?«  
Rekó mu: »Cesarjeva.«  
Tedaj jim pravi:  
»Dajte torej cesarju,  
kar je cesarjevega, in Bogu,  
kar je Božjega.« 

(Mt 22,18–21) 

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

Ta teden verouk redno. Prihodnji teden - jesenske 
počitnice, verouka nimamo.  
Na spletni strani župnije si pod rubriko “Poslikava 
Toneta Kralja” lahko ogledate predvideni finančni načrt 
za obnove v naši vasi in sprotne informacije. Na domove 
ste dobili informacijo o zbiranju sredstev. Kmalu vas bodo 
obiskali naši sodelavci in vam za vaš dar vročili posebno 
plaketo. Današnja 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. V Kobjeglavi so začeli z misijonom. Poiščite info pri župniku. 
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Mt 22,15–21 
NOVA EVANGELIZACIJA – MISIJONSKO DELO V NOVI DOBI 
Današnja Božja beseda nam odkriva, kakšna je bistvena vsebina nove 
evangelizacije. To je oznanilo o odprtih vratih: o tem, da Bog človeku odpira vrata in 
omogoča dostop do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol te nove evangelizacije. 
So znamenje Božjega vabila, njegove »gostoljubnosti« in hkrati človekovega 
odgovora na to; vrata moramo odpreti tudi mi. To je oznanilo, da je »Bog Gospod in 
da ni drugega poleg njega« (1. berilo); in da so »vsi bogovi narodov 
prividi« (psalm). Ko človek zavrže edinega pravega Boga, nujno kmalu postavi na 
njegov prestol druge »bogove«, jih »moli« in jim služi: razkošje, napredek, 
porabništvo, uživaštvo … A ko ga ti privedejo v slepo ulico, ga pustijo na cedilu. 
»Vsi naj spoznajo, da ni Boga razen mene,« ni drugega Rešitelja, pravi Bog po 
preroku Izaiju. 
Nova evangelizacija je oznanilo o milosti in miru z Bogom in med ljudmi. Apostol 
Pavel je v pismih vedno voščil in osebno prinašal milost in mir od Boga. To je tudi 
danes edini namen Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali zmagoslavje nad kom. Ne 
sme iskati sebe, ampak služiti. 
Jedro evangelizacije je izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel zate.« 
Cerkev oznanja Boga, ki nas je tako ljubil, da je njegov Sin za nas postal človek. To 
je Bog, ki se nam približuje, ki se nam priobčuje, ki se z nami zedinja, ki je resnični 
Emanuel. Tudi Pavel nas v 2. berilu imenuje »od Boga ljubljeni bratje« in »izvoljeni«. 
Edinole oznanilo o neskončni Božji ljubezni, ne pa grožnje s kaznijo, more odpreti 
srca ljudi in jih navdušiti za dobro. 
Naš skupni poklic in poslanstvo sta, da pridružimo svoje moči za novo 
evangelizacijo: da se evangeliju najprej sami odpremo ter ga zaživimo v družini, na 
delovnem mestu, v javnosti. Ni dovolj, da pride evangelij k ljudem »v besedi«, 
ampak mora priti »v moči in v Svetem Duhu in popolni gotovosti«. Ali drugače: 
spregovoriti mora prek našega življenja. Potem mu bodo vsi prisluhnili. 

mailto:gabrijel@zupnijatomaj.net
http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gabrijel@zupnijatomaj.net
http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com


Misi jonarjeva vzpodbuda na 
misijonsko nedeljo 

Misijonar pomaga, podpira, rešuje 
množico ubogih, pomoči potrebnih 
in neukih ljudi.  
Prav v tem je veliko notranje 
zadoščenje in sreča. Misijonar, 
hodeč po Jezusovih stopinjah, 
prinaša veselo oznanilo, je ljudem 
v mnogotero pomoč in oporo.  
Zato je tudi deležen obilnega 
Božjega blagoslova. 
Misijonarjeva pot je težka, toda 
zelo osrečujoča.  
Občutek, da storimo nekaj dobrega 
in koristnega človeku v potrebi in 
stiski, je čudovit. To pove tudi rek: 
"Lepše je dajati kot prejemati." 

Marsikdo tega še ni občutil. Treba 
je obuditi dobroto, ki je v človeku. 
Kot testo potrebuje kvas in sol, da 
postane rahel, okusen kruh,  
tako človek potrebuje spodbudo. 
Prizadevanje za dobro plemeniti  
in prinaša napredek in blaginjo 
trpečim, katerih veseli nasmeh in 
hvaležnost v očeh sta dragoceno 
plačilo. 
Darežljivo odprimo dlan in, čeprav 
z majhnim darom, pomagajmo 
misijonarjem v njihovih plemenitih 
prizadevanjih za mir in dobro,  

za izboljšanje življenjskih  
in zdravstvenih razmer,  
za izobraževanje in prinašanje 
veselega oznanila najrevnejšim. 
Jezus naj blagoslavlja in varuje 
njihovo plemenito  
in sveto poslanstvo. 

Misijonska nedelja je vsako leto 
največja manifestacija povezanosti 
vesoljne Cerkev.  
Udje Kristusovega telesa molimo 
drug za drugega in si z darovi 
pomagamo, da bi Božje kraljestvo  
veselja, pravičnosti, miru  
in ljubezni zaživelo med nami

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

23.10.2017  
PONEDELJEK  KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

24.10.2017  
TOREK  KRIŽ  18.00 ✞ ✞  Šonc in Pirjevec, Križ 127

25.10.2017  
SREDA  KAPELA 18.00 ✞ ✞ Stanko, Marija Orel, Tomaj 

75a

26.10.2017  
ČETRTEK  KRIŽ 18.00 ✞ ✞ Marija, Miroslav Pipan,  

Križ 159

27.10.2017  
PETEK  KAPELA  8.00 ✞ Pepca Šperne, p.n. nečaka

28.10.2017  
SOBOTA  
Simon in Juda Tadej, ap. 

KRIŽ  18.00 ✞ Jožef Samec, Križ 231

29.10.2017  
30. NEDELJA MED LETOM 
ŽEGNANJSKA

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

V čast Materi Božji, Kazlje 17 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Danes ne moremo pristopiti k človeku z 
»razlogi avtoritete« (moči), ampak le z 
»avtoriteto (močjo) razlogov«. To 
pomeni: ne od zgoraj, kakor z visoke 
prižnice, pokroviteljsko in z dvignjenim 
prstom. Ljudje pričakujejo, da jim 
zahteve vere utemeljimo in pokažemo, 
da so pametne in človeku v srečo.  
Tako ravna tudi Jezus v današnjem 
evangeliju. To je najboljši misijonski 
pristop 

	

	

	

	


