NEDELJSKI
NEDELJSKI EVANGELIJ
EVANGELIJ
Lk 3,10–18
časnikar ob Jordanu
Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih
sprašujejo o tem in onem, kar bi bralce in poslušalce utegnilo zanimati.
Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga je za časa Tiberija ujel »časnikar« Luka iz
Antiohije na bregu reke Jordan. Takrat je tam nastopal mogočen prerok. Njegov glas
je odmeval po širni pokrajini. Množice so se zgrinjale okrog njega in ga poslušale.
Ljudje raznih poklicev so ga spraševali, kaj naj storijo. Mož se ni izmikal odgovorom.
Jasno in odločno jim je dajal navodila za življenje. Nikogar ni nagovarjal, naj pride za
njim v puščavo, naj se, kot on, oblači v velblodjo kožo in hrani s kobilicami. Ne! Vsakdo
naj ostane pri svojem poklicu, toda opravlja naj ga dobro in odgovorno in naj se
varuje krivice. Kako bi govoril ta prerok danes nam? Nič drugače. Poklicev je sicer
mnogo več, kot so ji poznali v tistem času. Vsi so potrebni in nobenega ne bi zavračal.
Vsakomur pa bi dal vedeti, da je njegova prva dolžnost delati dobro in se varovati
krivice. Zdravnikom bi govoril, da je njihov poklic življenje ohranjati, v nobenem
primeru pa moriti; učiteljem in vzgojiteljem bi naročal, naj mladim vcepljajo ljubezen
do resnice, pa naj bo ta na katerikoli strani; oblastnikom, naj krotijo nasilneže in ščitijo
slabotne; inženirjem in kemikom, naj ne uničujejo narave in ne zastrupljajo okolja;
sodnikom, naj odmerjajo pravico in se ne dajo podkupovati; umetnikom, naj pri
odkrivanju lepote ne prestopajo meja nravnosti; duhovnikom, da je potrebno
evangelij oznanjati bolj z življenjem kot z besedo …
Vsem pa bi povedal, naj bodo pripravljeni na prihod nekoga, ki bo imel v roki velnico.
Čistil bo svoj skedenj in odbiral zrnje. Takrat ne bo dobro biti plevel.
OBVESTILA
SREČANJA “DELAVNICE MOLITVE
IN ŽIVLJENJA” OB TORKIH
OB 19h
ADVENTNA SPOVED:
Ponedeljek, 17.12. ob 17.15 v Tomaju
(kapela)
Četrtek, 20.12. ob 17.15 v Križu
Več možnosti za adventno spoved je v
Sežani.
ZA MIJSIJONE ZBIRAJO RABLJENA OČALA ČE JIH NE POTREBUJETE VEČ, JIH VRZITE V
PRIPRAVLJENO ŠKATLO V CERKVI ALI
IZROČITE ŽUPNIKU.

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
3 ADVENTNA NEDELJA C

Štev.:51/LETO VI.

16. DECEMBER 2018

Ker pa je ljudstvo
živelo v pričakovanju in so se
v srcu vsi spraševali o Janezu,
če ni morda on Mesija,
je Janez vsem odgovóril:
»Jaz vas krščujem z vodo,
pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal
jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil
s Svetim Duhom in ognjem.«
Tako je torej Janez še z mnogimi
drugimi opomini oznanjal
ljudem evangelij.
(Lk 3,15–16.18)

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

DUHOVNI KOTIČEK
Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu
zmeraj; ponavljam vam, veselite se.
Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem.
Gospod je blizu. (Flp, 4,4)
Rrestavriran stranski oltar Matere Božje v Kazljah. Cena obnve: 2.594,52€.

RAZPORED SV. MAŠ
17.12.2018
PONEDELJEK

KAPELA

17.30

✞✞ ŠTOKA,

Tomaj 48a

Božična devetdnevnica

18.12.2018
TOREK
Božična devetdnevnica

19.121.2018
SREDA

KAPELA

8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

KAPELA

17.30

✞✞

KRIŽ

17.30

✞✞

KAPELA

17.00

✞✞ GORUP,

Tomaj 11

KRIŽ

17.30

✞ DAMJAN

GOMEZEL, Križ 199

Božična devetdnevnica

20.12.1.2018
ČETRTEK
Božična devetdnevnica

21.12.2018
PETEK

ROGELJA in PETELIN,
Tomaj 18
SILVA MALALAN in JOŽE
KASTELAN, Križ 195

Božična devetdnevnica

22.12.2018
SOBOTA

Božična devetdnevnica

23.12.2018
4. ADVENTNA
NEDELJA

KAZLJE

TOMAJ

8.30

✞ JOŽE

SKAPIN, Kazlje 16

10.00 ZA ŽUPLJANE
Lahko je biti srečen, ko delamo, kar
želimo. Srečo moramo odkriti v tem, kar
moramo delati, ne pa v tistem, kar radi
delamo. To prinaša Božji blagoslov.
Sreča ni v praznem samozadovoljstvu.
Ne zamenjujmo veselja z zadovoljstvom.
Samo Bog lahko izpolni našo željo po
sreči in najglobljem veselju. Notranje
veselje je znamenje Božje navzočnosti.
Temelj našega veselja je zavest, da nam
je »Gospod blizu« (Flp 4,5).

