NEDELJSKI EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
JEZUSOV KRST

Mr 1,14–20
VESELA NOVICA
Preden evangelist Marko začne poročati o posameznih dogodkih Jezusovega
javnega delovanja, poda neke vrste povzetek vsega njegovegadelovanja z
besedami: »Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo.Oznanjal je Božji
evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Sporočilo, ki ga prinaša Jezus, je od vsega
začetka označeno kot veseloBožje sporočilo: veselo oznanilo, ki prihaja od Boga
in prinaša neko vest oBogu. In najpomembnejši in najbolj vesel poudarek tega
sporočila je: Božjekraljestvo se je približalo! Prišel je odločilni trenutek, v
katerem se lahko po Božjem delovanju izpolnijo prerokbe, ki jih je Bog
napovedal v preteklosti.Ta čas, ki je nastopil, pa je odločilen. In mi smo del
njega. Gospodovo kraljestvo se je približalo. Bog je Gospod vedno in povsod.
Toda njegovo kraljestvo je lahko zakrito ali skrito, ne vsiljuje se očitno, daga ne
bi bilo mogoče zanikati ali tajiti. Lahko je tako zelo skrito in ga takonejasno
doživljamo, da nastane vtis, da Bog in njegovo kraljestvo sploh neobstajata. Ob
tem se mu lahko izognemo. Priznati ga je mogoče samo vveri. Kaj pomeni, da
se je Božje kraljestvo približalo, je mogoče spoznati izJezusovega delovanja. V
njem se kaže, na kakšen način je Bogzagospodoval in kakšni so sadovi
njegovega bližajočega se kraljestva. Dobra novica o Bogu, ki smo jo prejeli, je:
Čas, ko se izpolnjujejo obljube, jetukaj. Bog, ki je Gospod, se vam je v njegovem
mogočnem kraljestvu približal. Te besede, ki povzemajo vse Jezusovo
delovanje, bi lahko bile tudi naslov Jezusovega delovanja. Povedo, kaj njegova
dela in besede tako v podrobnostih kot v celoti predstavljajo. So novica, ki
prinaša veselje. Z njimi je čas izpolnjenih obljub postal resničnost. Kažejo, da je
Bog Gospod. Se znamo tudi mi v tem času veseliti? Ne pozabimo na vero in
spreobrnjenje, sicer bo to naše veselje le začasno.

Štev.: 4/letnik VI.
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Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero; bila
sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in
naredil vaju bom
za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže
in šla za njim.
(Mr 1,16–18)

OBVESTILA
Če še kdo želi obisk v večernih urah,
mi kot
običajno sporočite na telefon 041 649 617.
Prvoobhajanci imajo PRVO SPOVED v četrtek,
1.februarja v KRIŽU. Letošnja birma, združena s
kanonično vizitacijo (ta je vsaka 4 leta) bo 10. junija
ob 10h v tomajski cerkvi. Škof birmovalec bo dr.
Jurij Bizjak. Prvo sveto obhajilo v Tomaju v nedeljo,
20. maja ob 10h. Prvo sv. obhajilo v Kazljah pa v
nedeljo, 27. maja ob 11.30. Prosim birmance in
prvoobhajance, da se na to poglobljeno pripravijo.
podrobnosti o obeh praznovanjih in pripravah pa
seveda s starši. Prisrčna hvala za vaš prijazen
sprejem in dar ob obisku družin v naši župniji.

Blagoslov domov v GRADNJAH IN AVBERU v
soboto, 27.1.

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 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

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
22.01.2018
PONEDELJEK

KAPELA

23.01.2018
TOREK

KRIŽ

24.01.2018
SREDA

KAPELA

8.00

KAPELA

17.00

✞✞ Cvetka in Miro Abram,
Tomaj 75

KAPELA

17.00

✞ Tončka, p.n. Kosovel Ravbar

AVBER

17.00

✞ Franc Gec, Ponikve 40

KAZLJE

8.30

TOMAJ

10.00

Vincenc, diakon

Frančišek Saleški, šk.,c.uč.

25.01.2018
ČETRTEK
Spreobrnitev ap. Pavla

V prvem berilu beremo o Jonu
in Ninivljanih. Ti grešno živijo
in Bog jim zapreti s kaznijo,
obenem pa daje možnost
spreobrnitve. Ninivljani se
zavzamejo, od kralja do
zadnjega meščana se odločijo
za post in se spokorijo. Bog si
zato premisli in kazni ne izvrši.
N j e g o v a o d l o č i t e v, d a b o
grešno mesto pokončal, ni bila
dokončna, temveč le pogojna.
In vzgojna. Bog ne želi
grešnikove smrti. Želi le, da se
spokori in živi. (Dejstvo je, da
to velja tudi za njegov odnos do
vsakega izmed nas.) V
spoznanju te resnice je hotel
Bog najprej vzgojiti Jona.
Grešnikov naj ne obsoja, naj ne

beži od njih, naj pa izpolni Božji
klic in jim pomaga, da se vrnejo
k Bogu in ostanejo pri življenju.
To je vzgojna poteza tudi za
Jude. Motili so se namreč, ko
so mislili, da ima Bog rad samo
njih. Pozabljali so, da za
izbranost nimajo nikakršnih
zaslug, da ima isti Bog, ki je
izbral njih, rad tudi pogane. Ali
ne bi bilo prav, da bi se
preobrnili tudi mi? Tudi mi
verni se imamo večkrat za
»priviligirance« in še zdaleč ne
živimo tako, kot bi morali. Bog
tudi nas kliče, da bi se
spreobrnili. Dejstvo je, da ne
smemo zapravljati časa in
prelagati tega dejanja – Božje
kraljestvo se je približalo.

26.01.2018
PETEK
Timotej, Tit, apostola

27.01.2018
SOBOTA
Angela Merici, dev.

28.01.2018
NEDELJA
4. NEDELJA MED
LETOM

8.00

17.00

✞✞ Fabac Havliček in Furtinger,
Križ 109
Po namenu od drugod

Po namenu od drugod

Za zdravje, p.n. Križ 268
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Nedelja sv. pisma

Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ti si poklical apostole, da bi
postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in
plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in
služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere
na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Tudi
številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod.
Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih
željo, da se bodo v službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne
žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

