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ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 

3 NEDELJA MED LETOM 

NEDELJSKI EVANGELIJ Jn 1,29-34

Ko	pa	je	hodil		
ob	Galilejskem	morju,		
je	zagledal	dva	brata:		
Simona,	z	imenom	Peter,		
in	njegovega	brata	Andreja,		
ko	sta	mrežo	metala	v	morje;		
bila	sta	namreč	ribiča.			
Reče	jima:		
»Hodíta	za	menoj	in	napravil		
vaju	bom	za	ribiča	ljudi.«	
	In	takoj	sta	mreže	popustila	in	šla	za	njim.		
(Mt	4,18–20)	

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, 
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V	KRISTUSOVI	LUČI	ŽVIIMO	KOT	OTROCI	LUČI	

»Gospod	 je	moja	 luč	 in	moja	rešitev,«	smo	ponavljali	v	spevu	med	berili	današnje	nedelje	 in	
nanje	 bi	 lahko	 danes	 naslovili	 naše	 razmišljanje.	 Besede	 so	 vzete	 iz	 psalma,	 v	 katerega	 je	
starozavezni	 pesnik,	 najbrž	 od	Boga	navdihnjeni	 kralj	 David,	 položil	 vso	 svojo	 vero	 v	Božje	
varstvo.	Prva	vrstica	psalma	se	glasi:	»Gospod	je	moja	luč	in	moja	rešitev,	koga	bi	se	bal?«	Te	
besede	 se	 prav	 lepo	 slišijo,	 vendar	 –	 to	 moramo	 odkrito	 priznati	 –	 v	 življenju	 ne	 kažemo	
močnega	 zaupanja	 v	 Boga.	 Koliko	 strahov	 stiska	 naše	 srce?!	 Treba	 je	 silno	 globoke	 trdne,	
življenjske	vere,	da	bomo	iskreno	rekli:	»Gospod	je	moja	luč	in	moja	rešitev,	koga	bi	se	bal?«	
Svetniki	so	imeli	tako	vero,	tako	zaupanje,	ker	so	skoraj	otipljivo	čutili	Božjo	bližino.	»Kdo	nas	
bo	ločil	od	ljubezni,	s	katero	nas	ljubi	Kristus?«	piše	apostol	Pavel	vernikom	v	Rim,	ki	se	bojijo	
preganjanja.	»Mar	stiska	ali	nadloga,	preganjanje	ali	lakota,	nagota	ali	nevarnost	ali	meč	…	V	
vseh	teh	preizkušnjah	zmagujemo	po	njem,	ki	nas	je	vzljubil.«	
Bog,	luč	našega	življenja,	je	toplota,	je	ljubezen,	je	bližina.	Bog	je	tam,	kjer	se	bojujemo,	kjer	
trpimo,	kjer	omahujemo,	kjer	naša	srca	krvavijo.	Bog	je	naš	življenjski	spremljevalec.	Hodi	z	
nami.	Od	nas	je	odvisno,	ali	ga	držimo	za	roko	ali	to	roko	izpustimo.	Biti	moramo	kakor	otroci,	
ki	v	gneči	hodijo	s	svojimi	starši:	če	izpustijo	roko	očeta	ali	matere,	so	izgubljeni.	Tako	je	tudi	z	
nami.	Če	je	Bog	resnično	luč	našega	življenja,	mora	biti	naše	življenje	osvetljeno,	prežarjeno	s	
to	lučjo.		
V	 našem	 življenju	 moramo	 izžarevati	 Kristusa.	 Če	 se	 na	 nas	 ne	 vidi,	 da	 verujemo	 vanj,	 da	
skušamo	živeti	po	načelih	evangelija,	čemu	naj	bi	se	potem	še	imenovali	kristjani,	Kristusovi	
učenci?		
»Pri	luči	je	dobro	živeti	in	umreti,«	pravi	slovenski	pregovor.	Pri	dobrih	ljudeh,	napolnjenih	z	
lučjo	Božje	ljubezni

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


Reče	jima:	»Hodíta	za	menoj		
in	napravil	vaju	bom	za	ribiča	
ljudi.«		
	In	takoj	sta	mreže	popustila	in	šla	
za	njim.		(prim.	Mt	4,19–20)	
Ne	zakopljite	talentov!	Stavite	na	
velike	ideale,	tiste	ideale,	ki	
razširijo	srce,	na	tiste	
ideale	služenja,	ki	storijo,	da	so	
vaši	talenti	rodovitni.	Življenje	
nam	ni	podarjeno	zato,	da	ga	
ljubosumno	ohranjamo	sami	zase,	

temveč	nam	je	podarjeno	zato,	da	ga	darujemo.	Dragi	mladi,	imejte	velikodušno	srce!	Ne	
bojte	se	sanjati	o	velikih	stvareh!	
Kako	težko	je	v	našem	času	sprejeti	dokončne	odločitve!	Mika	nas	začasno.	Smo	žrtve	težnje,	
ki	nas	sili	v	začasnost	…,	kakor	da	bi	želeli	ostati	mladostniki.	Je	kar	malce	očarljivo	
ostati	mladostnik,	in	sicer	za	vse	življenje.	Ne	bojmo	se	dokončnih	obveznosti,	obveznosti	za	
vse	življenje!	In	tako	bo	življenje	rodovitno!	In	to	je	svoboda:	imeti	pogum	sprejeti	te	
odločitve	z	velikodušnostjo.	
Kaj	pomeni	biti	velikodušen?	Pomeni,	da	imamo	veliko	srce,	da	imamo	veličino	duha.	Pomeni,	
da	imamo	velike	ideale,	željo	izvrševati	velike	stvari,	da	odgovorimo	na	to,	kar	Bog	zahteva	
od	nas:	vestno	izpolnjevati	vsakdanje	dolžnosti,	vsakdanja	dejanja,	obveznosti,	srečanja	z	
ljudmi.	Pomeni	delati	majhne	vsakdanje	stvari	z	velikim	srcem,	odprtim	za	Boga	in	za	druge.	

ZAKAJ	NEDELJA	SV.	PISMA?	

Nedelja	Svetega	pisma	je	praznik	Svetega	pisma.	Najprej	želi	biti	zahvala	za	Gospodov	dar,	da	
nam	"razlaga	pismo",	prav	kakor	je	praznik	Svetega	Rešnjega	telesa	zahvala	za	dar,	da	nam	
"lomi	kruh".	Misel	iz	evharistične	molitve	pri	mašah	za	različne	potrebe	nas	postavi	v	Emavs,	
pred	učenca,	ki	sta	prepoznala	Jezusa	-	po	lomljenju	kruha	(Lk	24,30-31).	Naj	ob	branju	in	
poslušanju	Svetega	pisma	tudi	naša	srca	zagorijo,	da	bomo	lahko	prepoznali,	kaj	Gospod	
danes	pričakuje	od	nas.		
Nedelja	Svetega	pisma	je	praznik	vseh	tistih,	ki	se	še	posebej	posvečajo	njenemu	razlaganju	
in	branju	pri	bogoslužjih,	v	različnih	medijih,	na	duhovnih	vajah	in	izobraževanjih,	po	
skupinah	in	domovih.	Spomnimo	se	bogate	svetopisemske	dediščine,	ki	jo	imamo	Slovenci	in	
ki	nam	je	danes	lahko	v	veliko	spodbudo	in	navdih.	Hkrati	je	to	priložnost	hvaležnega	
spomina	na	prevajalce,	pisce	razlag	in	komentarjev,	izdajatelje	različni	bibličnih	pripomočkov	
ter	še	na	mnoge	druge,	ki	se	posvečajo	oznanjevanju	Božje	besede.	
Nedelja	svetega	pisma	je	vedno	blizu	spomina	spreobrnjenja	apostola	Pavla	in	sklepa	
molitvenega	tedna	za	edinost	kristjanov.	Apostol	Pavel	je	rasel	ob	Svetem	pismu	in	ga	s	
svojimi	pismi	soustvarjal.	Ker	imamo	vsi	kristjani	isto	Sveto	pismo,	nas	to	povezuje	med	seboj	
ter	prispeva	k	delu	za	edinost	kristjanov.	Obenem	je	to	priložnost	za	iskanje	načinov,	kako	
bolje	»ravnati	z	Božjo	besedo«	(2	Tim	2,15).	

27.01.2020		
PONEDELJEK		
Angela	Merici,	devica

	KAPELA 						9.00 ++ROZA in MIRO ŽVAB, p.n. dr. Cencič

28.01.2020	
TOREK		
Tomaž	Akvinski,	duh.,	c.učitelj

	KRIŽ

							

						18.00	
					

++PIPAN, Križ 159, pn.ge Jelke

29.01.2020	
SREDA		
Valerij,	škof 	KRIŽ

						

													
						18.00 V	ČAST	SV.	DUHU,	Križ	219a	

30.01.2010	
ČETRTEK		
Martina,	devica

	KAPELA
		
						18.00	
						

+	ANA	NUSDORFER,	Tomaj	7	

31.01.2020	
PETEK	
Janez	Bosko,	rd.ust.

KRIŽ
				
							18.00 ZA ZDRAVJE, Križ 245

01.02.2020	
SOBOTA	
Brigita	Irska,	devica

UTOVLJE
		
								16.00 +MILKA	FURLAN,	Dobravlje	3,	30.dan

02.02.2020	
JEZUSOVO	DAROVANJE	-	
Svečnica

KAZLJE	

TOMAJ

				
						

								8.30	
						
					10.00	
		

+	FILIP	in	++	TERBIŽAN,	Kazlje	21	

ZA	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	
(krstno	bogoslužje)

	 RAZPORED SV. MAŠ

PRIPRAVA	NA	SVETI	ZAKON:		
KJE:	župnišče	Tomaj	
Kdaj:	petek	6.3.,	13.3.,	20.3.	in	27.3.	ob	19h.	
PRIPRAVA	 STARŠEV	 NA	 KRST	 OTROKA:	 objavljeno	 na	
žup.spletni	strani	
NAPOVEDUJEMO:	 za	 birmance	 pripravljamo	 “birmanski	 dan”.	
Srečanje	 bo	 vodila	 mag.	 ANJA	 KASTELIC.	 Srečanje	 bo	
namenjeno	staršem	in	birmancem.	Ko	dobimo	termin	vam	bo	
sporočeno.		Prvega	sv.	obhajila	letos	ne	bo	v	naši	župniji.		
Datum	 birme	 pa	 je	 že	 določen:	 nedelja,	 14.junij	 ob	 10h.	

Birmoval	 bo	 gen.vikar	 msgr.	 SLAVKO	 REBEC.	 Čas	 je,	 da	 birmanci	 pripravite	 potrdila	 za	
birmanske	botre.	Botri,	ki	boste	iz	župnije	Tomaj,	dobite	potrdilo	pri	meni,	vsi	ostali	v	župnijah	
bivališča	 botrov.	 Pogoj	 za	 botrstvo	 je:	 vsi	 zakramenti	 uvajanja,	 če	 so	 poročeni	 morajo	 biti	
cerkveno.	V	nedeljo	2.	februarja	ste	mladi	ob	10.30	vabljeni	k	“mladinski	sv.maši”	v	Štanjel.	
V	nedeljo,	22.marca	pa	bomo	izvolili	nove	ali	pa	tudi	sedanje	člane	ŽPS	in	ŽGS.	Dobili	boste	listo	
na	kateri	boste	označili	člane,	ki	se	vam	zdijo	primerni,	oz.	boste	predlagali	svojega	kandidata.	
Kandidatna	lista	bo	predhodno	objavljena	v	oznanilih,	da	se	boste	lahko	primerno	odločili.	ŽGS	
je	 župnikovo	 posvetovalno	 telo,	 ŽPS,	 pa	 ima	 drugačne	 naloge.	 Skupaj	 z	 župnikom	 načrtuje	
pastoralno	 delo	 v	 župniji	 in	 je	 skupaj	 z	 njim	 odgovoren	 za	 pastoralno	 delo.	 ŽPS	 ni	 organ,	 ki	
nalaga	župniku	naloge,	pač	pa	skupaj	z	njim	ustvarja	primerno	pastoralno	klimo.	V	tem	smislu	
ima	pastoralni	svet	tudi	Statut,	ki	temelji	na	Zakoniku	cerkvenega	prava.	

 NEDELJA SVETEGA PISMA


