
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

30 nedelja med letom  - MISIJONSKA
24.10.2022	
PONEDELJEK		
Anton	M.	Claret,	škof

KAPELA	ob	
18h

+ V P R I P R O ŠN J O Z A B O Ž J E 
VARSTVO, pn. Žvab, Dutovlje

25.10.2022	
TOREK		
Sabina,	Krizant	in	Darija,	
muč.

KAPELA	ob	
18h

+ HERMAN TAVČAR, Tomaj 19

26.10.2022	
SREDA	
Lucijan,	muč.

KRIŽ	ob	18h
ZA SREČO IN ZDRAVJE MLADE 
DRUŽINE OB KRSTU BLAŽA, pn. 
prababice in pradedka

27.10.2022	
ČETRTEK		
Sabina,	muč.

KRIŽ	ob	18h ++ ŠONC in PIRJEVEC, Križ 227

28.10.2022	
PETEK	
Simon	in	Juda	Tadej,	ap.

KAPELA	ob	
18h

V ČAST MATERI BOŽJI za župnijo, 
Tomaj 18

29.10.2022	
SOBOTA	
Ermenilda,	dev.
30.10.2022	
31	NEDELJA	MED	
LETOM	

KAZ L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00							

++VIDA LIČAN in ADELA KOMPARE, 
Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Bog odpušča skesanemu grešniku 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,9-14)


Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili 
prepričani, da so pravični, in so 
zaničevali druge, povedal tole priliko: 
»Dva človeka sta šla v tempelj molit: 
eden je bil farizej, drugi cestninar. 
Farizej se je postavil in pri sebi molil 
takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da 
nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, 
krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta 
cestninar. Postim se dvakrat na teden 

in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹ Cestninar pa je stal 
daleč proč in še oči ni hôtel dvigniti proti nebu, ampak se je 
tolkel po prsih in govóril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ 
Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, 
kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo 
povišan.«


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

Štev.44/LETO X.                                            23.oktober 2022 

NN - Tomaj - 150€ 
NN - KRIŽ - 27€ 
M.Bizjak Križ 31 - 50€ 
SKUPAJ: 5.017€ 

OZVOČENJE JE 
POSTAVLJENO 

Račun PORAVNAN,  
- do kritja investicije 
manjka še 2.183€. 
Prosim, da pohitite z 
darovi in hvala vsem 
darovalcem. 

VEROUK REDNO V TEM 
TEDNU 

DAROVALCI ZA OZVOČENJE V 
ŽUPNIJSKI CERKVI

Dario Filippi, Tomaj 61 - 100€ 

Janez Bajt, Tomaj 120 - 500€

NN, Tomaj - 200€

NN, od drugod - 400€

NN, Križ - 80€

NN Križ - 100€

Križ 102 - 50€

Tomaj 14a - 100€

Križ 107 - 50€

NN Križ - 120€

Križ 231 - 100€

NN (cerkev) - 50€

Tomaj 19 - 100€

NN Tomaj - 200€

NN Tomaj - 50€

NN Tomaj - 150€

TOMAJ 48a - 100€

AVBER 12 - 100€ 

NN KRIŽ - 50€

TOMAJ 112 - 150€

NN KRIŽ - 200€

TOMAJ 94 - 100€

NN DUTOVLJE - 50€

NN Grahovo Brdo - 50€

NN Tomaj od drugod - 150€

NN Tomaj - 150€

NN Tomaj - 500€

NN Križ - 50€

NN Tomaj - 80€

NN Križ - 40€

Dr. Cencič M. - 100€

NN - ŠEPULJE - 100€

NN - Križ - 40€

NN- DUTOVLJE - 100€

D.Ravbar, Tomaj - 100€

NN - Križ - 150€

NN - (cerkev) - Križ - 30€

NN - KAZLJE - 50€


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


RAZMIŠLJANJA

Nauk bitke pri Lepantu za današnje čase – bo Evropa 
še zmogla odbiti novo grozečo nevarnost vojne? 

V petek smo se spominjali Rožnovenske 
Matere Božje. Ne gre sicer za neposredno 
spominjanje na katerega od svetopisemskih 
dogodkov, povezanih z Marijo, pač pa na 
zgodovinski dogodek – obletnico pomorske 

bitke pri Lepantu, kjer je evropska obramba odbila precej močnejšega 
turškega nasprotnika. Kar je bila dejansko repriza bitk Izraelcev proti veliko 
močnejšim nasprotnikom, ko so z zaupanjem molili in klicali na pomoč 
Boga.

Seveda bitka pri Lepantu ni edina velika zmaga proti turškemu imperiju 
(več TUKAJ). Je pa zagotovo najbolj proslavljena bitka, katere 450-letnica 
je minila lani, vendar se jo je vesoljna Cerkev spominjala nekako 
sramežljivo. Morda tudi zato, ker islama ne smatrajo več kot sovražnika, 
ampak kot soustvarjalca evropske civilizacije. Denimo, prihodnje leto bo 
minilo 430 let bitke pri Sisku, a očitno tudi tega ne bo nihče praznoval, saj 
tam že nastaja nov islamski kulturni center in bi bilo nespodobno obujati 
spomin na bitko proti Turkom. Stvari so se pač spremenile.Morda tudi 
zato, ker nam neposredna vojna nevarnost sedaj grozi od drugje. Prav 
danes lahko spremljamo brezumno maščevanje Putinove soldateske nad 
civilnimi cilji v Ukrajini. Že pred časom je postalo jasno, da bo ruska 
vojaška operacija, ki se je začela 24. februarja letos, doživela popoln 
polom. In ko je prišlo do usodne eksplozije na mostu, ki povezuje Rusijo s 
priključenim otokom Krim, je postalo jasno, da je vrag vzel šalo in da 
Putinu ne bo dosti pomagalo napenjanje mišic s priključitvijo nekaterih 
ukrajinskih regij k Rusiji, saj to dejanje v marsičem zelo spominja na 
Hitlerjeve “anšluse”, ki so nato privedli do druge svetovne vojne. To, kar 
smo danes videli v Kijevu in drugod, je dejansko nekakšen deja vu iz časa 
razpadanja Jugoslavije, ko so se ostanki komunistične JLA po neuspehu 
lahko znesli le še nad Gornjo Radgono, nato Vukovarjem, Dubrovnikom… 
Pa tudi nad Banskimi dvori v Zagrebu, kjer je prvi predsednik Hrvaške dr. 
Franjo Tuđman za las ušel smrti.Toda tisto, kar mnoge skrbi, je predvsem v 
tem, ali je sedanji ruski avtokrat, ki je ravnokar praznoval 70 let in Rusiji z 
zelo trdo roko vlada 22 let, še toliko pri sebi, da ne bo naredil kakšne zelo 
nepredvidljive in usodne poteze. Ne slepimo se, da nekateri kristjani na 
Putina še vedno gledajo kot na nekakšnega branilca zahodnih in 
krščanskih vrednot, ker je pač nasprotnik LGBTQ+. Toda ko bo izstreljena 
(in upajmo, da ne bo!) prva raketa taktičnega jedrskega orožja, ne bo več 
vrnitve nazaj in tudi iluzije o zadnjem “krščanskem” državniku v Evropi ne 
bodo kaj dosti pomagale.


Pot do ustavitve vojne vedno 
vodi preko spreobrnjenja. Pot 
do miru vodi preko zavladanja 
miru med Bogom in človekom, 
kot je Marija sporočila v 
Medžugorju že ob samem 
začetku prikazovanj. V Lurdu 
se Marija sv. Bernardki Lurški 
nikoli ni prikazala brez rožnega 
venca in s tem sporočala vsem 
ljudem, kako ta preprosta 

molitev lahko rešuje tudi mnoge zapletene svetovne probleme, na kar nas 
spomni tudi izmoljen rezultat bitke pri Lepantu. V Fatimi je Marija povabila 
vesoljno Cerkev k posvetitvi Njenemu brezmadežnemu Srcu, posebej s 
poudarkom, da se njenemu Srcu posveti Rusija, kar je naloga papeža. Do 
tega je prišlo z veliko zamudo, šele leta 1984. V Medžugorju Marija govori, 
da s postom lahko ustavimo vojne in naravne nesreče. Odločiti se za 
molitev s postenjem je namreč prvi znak spreobrnjenja, ki sicer pomeni 
obrat k Bogu in odstop od modernistične drže, ki Boga ignorira in ga 
potiska v ozadje.Morda se bo slišalo nenavadno, toda prav zaradi današnjih 
dogodkov ne smemo preklinjati nikogar, niti Putina, niti Rusov nasploh. Prav 
nasprotno: nanje moramo klicati Božji blagoslov, da bi bilo satanovo 
kraljestvo vojne in nasilja dokončno porušeno. Naj nas ob tem ne pohujšajo 
dokaj medli in previdni odzivi papeža Frančiška na dogajanje v Ukrajini, ki 
se že od leta 2014 realno bori z vojno. Molitev velike množice kristjanov po 
vsem svetu (in še zlasti prejem zadostilnega obhajila na prvo soboto, kot je 
to naročila Marija v Fatimi) je v novejši zgodovini preprečila dva možna črna 
scenarija z jedrsko vojno: najprej leta 1962, ko je bil že izdan ukaz o 
izstrelitvi sovjetske jedrske rakete (a je eden od poveljnikov ukaz preklical), 
drugič pa leta 1983, ko je priseben sovjetski oficir preverjal alarm zaradi 
domnevnega približevanja ameriških jedrskih raket, ki jih v resnici ni 
bilo.Morda se bo slišalo nenavadno, toda prav zaradi današnjih dogodkov 
ne smemo preklinjati nikogar, niti Putina, niti Rusov nasploh. Prav 
nasprotno: nanje moramo klicati Božji blagoslov, da bi bilo satanovo 
kraljestvo vojne in nasilja dokončno porušeno. Naj nas ob tem ne pohujšajo 
dokaj medli in previdni odzivi papeža Frančiška na dogajanje v Ukrajini, ki 
se že od leta 2014 realno bori z vojno. Molitev velike množice kristjanov po 
vsem svetu (in še zlasti prejem zadostilnega obhajila na prvo soboto, kot je 
to naročila Marija v Fatimi) je v novejši zgodovini preprečila dva možna črna 
scenarija z jedrsko vojno: najprej leta 1962, ko je bil že izdan ukaz o 
izstrelitvi sovjetske jedrske rakete (a je eden od poveljnikov ukaz preklical), 
drugič pa leta 1983, ko je priseben sovjetski oficir preverjal alarm zaradi 
domnevnega približevanja ameriških jedrskih raket, ki jih v resnici ni bilo.

In ne pozabimo: vsaka vojna se najprej začne, pravzaprav spočne v srcu. 
“Mir, mir in samo mir.”


https://demokracija.si/tujina-2/najvecje-krscanske-zmage-proti-islamu/

