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ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 

3 ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJSKI EVANGELIJ Mt 11,2-11

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.«	

(Mt	11,8–11)	

Telefon: pisarna: 051 649 617 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; Tel.: 041 649 617; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Štev.:51/LETO VII.                    15. DECEMBER (gruden) 2019 

PO	ČEM	SE	POZNA,	DA	ČAKAMO	JEZUSA?

Advent	pomeni	pričakovanje	prihoda	našega	Odrešenika.	Ni	 to	neko	 folklorno	 spominjanje	
dogodkov	izpred	dva	tisoč	let,	temveč	je	pričakovanje	osebnega	srečanja	slehernega	od	nas	z	
Jezusom,	 ki	 prihaja.	 Dobro	 vemo,	 kakšen	 je	 velikokrat	 naš	 advent:	 površni	 smo,	 mlačni,	
pozabljamo,	koga	čakamo.	Predvsem	pa	pozabljamo,	da	ne	čakamo	samo	mi,	ampak	da	nas	
čaka	 Bog	 -	 veliki	 Čakajoči.	 Na	 vprašanje	 "Koga	 pričakuješ?"	 bi	 mi	 odgovorili:	 "Pričakujem	
Jezusa,	 ki	 prihaja	 kot	 Odrešenik,	 kot	 tisti,	 ki	 mi	 s	 svojo	 besedo	 in	 z	 zgledom	 kaže	 pot	 iz	
sebičnosti,	iz	zaprtosti	vase,	iz	brezupne	ozkosti,	v	katero	se	zapiram	zaradi	greha."	Bog	pa	bi	
dejal:	"Pričakujem	tebe.	Pričakujem,	da	vsak	dan	odpreš	okna	 in	vrata	svojega	srca	 in	svoje	
duše,	 da	 lahko	 vanjo	 posveti	 sonce	moje	milosti.	 Ne	maram,	 da	 bi	 zmrzoval	 daleč	 proč	 od	
mene,	temveč	hočem,	da	živiš	od	moje	 ljubezni.	Tudi	če	mi	obrneš	hrbet,	 jaz	te	čakam	in	te	
vabim	k	sebi	z	ogrevajočimi	žarki	usmiljenja	in	odpuščanja	..."	
Kako	 se	 bo	 na	 zunaj	 poznalo,	 da	 pričakujemo	 Jezusa?	 Tako,	 da	 ga	 bomo	 znali	 videti	 in	
sprejemati	 v	 ljudeh,	 ki	 živijo	 z	 nami	 in	 okoli	 nas.	 Božič	 ni	 praznik	 čustvene	 romantike	 za	
zaklenjenimi	 vrati	 in	 zapahnjenimi	 polkni,	 temveč	 mora	 biti	 dan	 odprte	 ljubezni.	 Ni	 treba	
iskati	 "tujcev",	 da	bi	 jim	 za	božič	 postregli.	Ozrimo	 se	okoli	 sebe:	 velikokrat	 smo	v	 domači	
družini	 eden	 drugemu	 tujci.	 Poskusimo	 v	 teh	 dneh	 nekoliko	 utihniti	 in	 prisluhniti	 drug	
drugemu	 v	 družinskem	krogu.	 Pojdimo	 za	 nekaj	 časa	 "iz	 svoje	 kože",	 iz	 katere	 nemalokrat	
napačno	presojamo	druge,	in	se	postavimo	"v	kožo"	drugih:	starši	v	otroke,	mož	v	ženo,	žena	
v	moža,	stari	v	mlade,	mladi	v	stare	...	Bog	od	nas	ne	pričakuje	velikih	besed,	ampak	majhna,	
iskrena	dejanja.	Ljudje,	ki	živijo	ob	nas,	ob	bližnjih	praznikih	od	nas	ne	pričakujejo	naših	daril,	
ampak	nekaj	več	srca,	nekaj	več	razumevanja.	

Slika	spodaj:	Le	manjše	število	obdarovancev	ob	sv.	Miklavžu	v	nedeljo,	8.12.	v	Tomaju
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Moč	 velikodušnosti,	 ki	more	ozdraviti	mesto	 sebičnosti,	 učinkuje,	 samo	 če	 jo	 pričakujemo.	
Kdor	 ničesar	 ne	 pričakuje,	 običajno	 tudi	 ničesar	 ne	 dobi.	 Prav	 naša	 pričakovanja	 nam	
pomagajo	živeti	in	nam	dajejo	moč	za	upanje	in	usmerjajo	naše	življenje.	Zato	ni	vseeno,	koga	
pričakujem.	
Kaj	 danes	 ljudje	 pričakujemo?	 Ali	 še	 pričakujemo	 Božje	 odrešenje?	 Kaj	 pričakujemo	 v	 teh	
adventnih	dneh?	Počitnice,	darila,	praznično	večerjo	ali	kosilo	…?	
So	 še	 v	 našem	 mestu,	 v	 naši	 župniji	 ljudje,	 ki	
pričakujejo	Kristusa	in	njegovo	sporočilo?	
Če	 pričakujemo	 pomembnega	 človeka	 ali	
osebo,	ki	 jo	ljubimo,	potem	se	pripravljamo	na	
njegov	 prihod.	 Koliko	 pa	 se	 sami,	 v	 naših	
družinah,	 župniji	 ...	 pripravljamo	 na	 Kristusov	
prihod?		
Ali	 bodo	 vrata	 našega	 srca	 dovolj	 pripravjena	
na	Njegov	prihod?	

Nebeški	Oče,	milostno	se	ozri	na	nas,		
ki	z	veseljem	pričakujemo		
praznik	rojstva	tvojega	Sina.		
Daj,	da	bodo	naša	srca	pripravljena		
sprejeti	velik	dar	odrešenja.		
Naj	bo	prihajajoči	božič		
za	vse	nas	dan	veselja		
in	poglobitve	vere.		
To	te	prosimo	po	Kristusu,		
našem	Gospodu.		Amen	

16.12.2019		
PONEDELJEK		
Bl.	Marija	od	angelov,	devica

	KAPELA 									8.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

17.12.2019	
TOREK		 	KAPELA 							18.00 ZA ZDRAVJE, TOMAJ 60

18.12.2019	
SREDA		 	KAPELA

									17.15	
								17.30

ADVENTNA	SPOVED	V	TOMAJU	
V	ČAST	IN	ZAHVALO	SV.	DUHU,	Tomaj	19	

19.12.2019	
ČETRTEK		 												KRIŽ	

		

							17.15	
							17.30		

ADVENTNA	SPOVED	V	KRIŽU	
✞✞	RENČELJ,	Šepulje	5

20.12.2019	
PETEK	 								BRITOF

				
							17.00 ✞ DANICA ŠKERLJ, Tomaj 53

21.12.2019	
SOBOTA	
Kanzij,	duhovnik

	KAPELA	
		
									8.00	
						

			

PO	NAMENU	ROMARJEV	S	SV.	GORE	

22.12.2019	

4.ADVENTNA	NEDELJA	
KVATRE	

KAZLJE	

TOMAJ

				
					8.30	

			10.00

✞✞ SERAŽIN, Kazlje 21 

ZA	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

V	tem	tednu	je	ADVENTNA	SPOVED	v	Tomaju:	18.12.	ob	17.15,	v	
Križu	19.12.	ob	17.15.	V	Sežani	so	spovedniki	na	razpolago	20.12.	od	
10h-12h,	21.12.	ob	18.30,	22.12.	od	18h	dalje.	Betlehemska	luč	bo	na	
razpolago	v	Tomaju	v	nedeljo	po	maši,	v	Sežani	pa	že	v	soboto	
dopoldne.	Otroci	imate	spoved	16.12.	in	19.12.		Za	postavitev	jaslic	
ste	vljudno	naprošeni	starši	in	otroci	od	1.-3.	razreda.	Dogovorite	
se	za	dan	postavitve.	
Prihodnjo	nedeljo	bomo	prižgali	že	vse	4	adventne	svečke.

 DUHOVNA MISEL


