
   

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

3 ADVENTNA NEDELJA - GAUDETE12.12.2022	
PONEDELJEK		
Dev.Marija	iz	Guadalupe
13.12.2022	
TOREK		
LUCIJA,	mučenka

KAPELA	ob	
17.30

+ ZORO GOMEZEL, Tomaj 112

14.12.2022	
SREDA	
Janez	od	Križa,	duh.c.učitelj

17.15-17-40	
KAPELA	ob	

17.30

ADVENTNA SPOVED 
+ STANE in ++ ŠTOKA, Tomaj 48a

15.12.2022	
ČETRTEK	
Marija	Bojanc	in	tov.muč.

17.15-17.40	
KRIŽ	ob	
17.30

ADVENTNA SPOVED 
++ŠTEFANIJA in FRANC SAMEC,  
Križ 231

16.12.2022	
PETEK	
Marija	od	angelov

KRIŽ	ob	
17.30

++ RENČELJ, Šepulje 5

17.12.2022	
SOBOTA	
Zač.	bož.	devetdnevnice

UTOVLJE		ob	
16h

+ LUDVIK ZIDAR, Dobravlje 17

18.12.2022	

4	ADVENTNA	NEDELJA	-	
KVATRE

KAZ L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++MIRKO ABRAM in MARIJA 
KOCJAN, Kazlje 45a 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Janez Krstnik sprašuje o 
Kristusu 
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 
11,2-11)


Tisti čas je Janez v ječi slišal 
o Kristusovih delih in ga je po 
svojih učencih, ki jih je poslal 
k njemu, vprašal: »Ali si ti 
tisti, ki mora priti, ali naj 
čakamo drugega?« Jezus jim 
je odgovóril in dejal: 

»Pojdite in sporočite Janezu, 

kar slišite in vidite: slepi 
spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi 
vstajajo, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne 
spotakne nad menoj.« Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o 
Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste 
šli gledat? Človeka, mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko 
oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, 
povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, 
svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot 
pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal večji 
od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od 
njega.«


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
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Upanje, ljubezen, veselje, mir - TO SO ADVENTNE 
SVEČE, ki jih prižigamo ob molitvi za našo 
družinsko mizo. Že sama vijolična barva pri liturgiji 
nas na to opozarja, to ni barva žalosti, čeprav jo 
ima duhovnik tudi ob pogrebih (po novem), ker 
smrt ni konec, ampak upanje na večno življenje.  
Velika zahvala vsem, ki ste darovali za novo in 
upam, da zares dobro ozvočenje v cerkvi sv. Petra 
in Pavla. Manjka sicer še ena manjša vsota. Če se 
odloči še kdo, da damo piko na i, bom zelo vesel. 
Seznam imate sedaj na naši spletni strani. 
Zaradi spovedovanj bodo ta teden maše v kapeli in 
Križu ob 17.30. 
ŽPS V TOREK, 13.12. OB 18H 
Ta teden imate otroci spoved v župnišču (PON. IN 
ČETRTEK) 
ADVENTNA SPOVED: KAPELA - 14.12. OB 17.15 
KRIŽ - 15.12. OB 17.15 
SEŽANA: 17.12. 18h-19h; 18.12. 18h-19h; 19.12. 
10h-12h; 20.12. 10h-12h; 21.12. 10h-12h 

https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


RAZMIŠLJANJA

Tega o nadškofu Antonu Stresu, ki bo čez manj kot mesec dni 
praznoval okrogli jubilej, morda niste vedeli… 
Upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres bo sredi decembra letos 
obeležil svoj življenjski jubilej – 80 let. V škofa je bil posvečen leta 
2000, prvih šest let je bil pomožni škof v Mariboru, od leta 2006 do 
2009 pa prvi celjski škof. Leta 2009 je bil za krajši čas nadškof 
koadjutor v Mariboru. Med leti 2009 in 2013 je bil ljubljanski 
nadškof. Vendar pa ga slovenska javnost še najbolj pozna po njegovi 
akademski karieri profesorja novoveške filozofije na ljubljanski 
teološki fakulteti. V začetku osemdesetih let, ko se je ustanavljala 
slovenska pokrajinska škofovska konferenca (predhodnica sedanje 
samostojne SŠK), tedaj še v okviru Jugoslovanske škofovske 
konference, je postal predsednik komisije Pravičnost in mir za 
Slovenijo. Je tudi avtor številnih knjig, znanstvenih in poljudnih 
člankov, njegov zadnji veliki projekt je bil Filozofski leksikon. Stres je 
sicer dvojni doktor znanosti. Leta 1974 je najprej doktoriral na 
ljubljanski teološki fakulteti in sicer o odnosu jugoslovanskega 
marksizma do religije. Deset let kasneje je doktoriral tudi iz 
novoveške filozofije (o Heglu in Marxu) na pariškem Katoliškem 
inštitutu, kjer je študiral že od četrtega letnika teologije dalje in tam 
dosegel licenciat (magisterij) leta 1969. Nedavno je v glasilu 
Misijonske družbe “Vincencijeva pot” tudi spregovoril o tem, kako je 
sploh odšel na pot duhovniškega poklica. V nadškofijo Rogatec, 
kamor je spadala njegova Donáčka gora, je leta 1955 prišel novi 
nadžupnik Maks Prah, ki je znal pridobiti številne mlade, da so ostali 
pri verouku tudi po birmi. Takrat je bil Stres dijak nižje gimnazije v 
Rogaški Slatini. Nadžupnik mu je kmalu po prihodu omenil, da bi 
lahko šel k “misijónarjem” od sv. Jožefa v Celju (tj. k lazaristom oz. 
Misijonski družbi), kjer so že v času predvojne Jugoslavije imeli svoj 
sedež v misijonski hiši poleg Jožefove cerkve na hribu. Nato pa leto 
in pol po tistem župnik tega vabila ni več omenil, nakar se je mladi 
Anton odločil za vstop, kar je pomenilo šolanje v Zagrebu na 
medškofijski gimnaziji za bodoče klerike na Šalati v Zagrebu. Sredi 
šolanja, leta 1960, je tudi uradno vstopil k lazaristom. Leta 1962 je 
maturiral in istega leta odšel na služenje vojaškega roka v Ohrid.


Leta 1963 je začel s študijem na ljubljanski teološki fakulteti z 
bivanjem v notranjem semenišču Misijonske družbe, ki je bilo tedaj v 
Šmartnem ob Savi. Čeprav se je oziral k odhodu v misijone, je 
njegovo nadarjenost za filozofijo opazil profesor Janez Janžekovič, ki 
si ga je zamislil kot svojega naslednika med predavatelji, zato je 
predlagal provincialnemu predstojniku Misijonske družbe, naj Stresa 
pošlje na študij v tujino. Tako je po treh letih ljubljanskega študija leta 
1966 začel s študijem v Parizu in tam ostal do leta 1972. V duhovnika 
je bil posvečen v času študija v Parizu in sicer leta 1968. Vendar ne z 
večino ostalih duhovnikov, ki so posvečenje prejeli na praznik sv. 
Petra in Pavla (29. junija), pač pa v času velikonočne osmine, 
natančneje v soboto, 20. aprila 1968, ko ga je v svoji kapeli že ob 
6.30 posvetil tedanji ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik. Naslednji 
dan je svojo prvo mašo obhajal na Brezjah skupaj s sorodniki, že 
naslednji dan pa se je moral zaradi študijskih obveznosti vrniti v Pariz. 
Vseeno pa je novo mašo praznoval 14. julija istega leta v domačem 
Rogatcu, ponovil jo je tudi v Šmartnem ob Savi.

Po letu 1972 je bil najprej asistent, nato pa docent za filozofijo na 
teološki fakulteti. Zaradi dejstva, da je potreboval za predavanje 
filozofije potrebne znanstvene kvalifikacije, je v Parizu nato spet 
nadaljeval podiplomski študij in leta 1984 tam doktoriral iz filozofije.

Kot je povedal v članku v “Vincencijanski poti”, je bil študij tudi njegov 
način spopadanja s komunističnim materializmom, predvsem glede 
resnice o človeku in o Bogu. Izpostavil se je vsem argumentom 
nevere  in jih odbijal. Kot pravi, je na odprta vprašanja, ki jih je 
vernemu človeku zastavljala ateistična kultura, moral najprej 
odgovoriti sebi in to intelektualno pošteno – da bi lahko trajnostno 
pomagal tudi svojim bratom in sestram v veri. Pred mnogimi leti je dr. 
Stres v intervjujih marsikje izpostavil tudi marsikatero anekdoto. 
Denimo o tem, kako je bil v času študija v Parizu s strani 
komunistične oblasti prepoznan kot “cerkveni jastreb”, ki mu je treba 
pristriči peruti, kar je domači župnik namignil z imitacijo škarij. Pa tudi 
o tem, kako mu je ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Šuštar v 
osemdesetih letih, ko se je oziral v tujino, kar po rusko rekel “njet”, saj 
ga je želel imeti v domovini med svojimi sodelavci – kar je kot 
predsednik komisije Pravičnost in mir tudi bil.


