
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE 
30. NEDELJA MED LETOM 

»Učenik, katera je največja zapoved v 
postavi?« Jezus mu je odgovoril: 
»Ljubi Gospoda,  
svojega Boga,  
z vsem srcem in vso dušo  
in vsem mišljenjem.  
To je največja  
in prva zapoved. Druga pa  
je njej enaka:   
Ljubi svojega bližnjega 
kakor sam sebe.« (Mt 22,36-39) 

OBVESTILA
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Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com 

Jesenske počitnice, verouka nimamo. Od zahvalne nedelje do nedelje 
Karitas vas sodelavci Karitas naprošajo za zbiranje hrane za programe Karitas v 
naši dekaniji. Kot običajno v naših cerkvah ali na dogovorjenih mestih. Vaše 
darove za nameravano obnovo v cerkvi zbirajo sodelavci po vasi v Tomaju. V 
spomin dobite posebno plaketo. O vsem dobite inormacijo pri sodelavcih.Na Vse 
svete ob 18h v kapeli molitev rožnega venca za vse naše rajne. V Avberju in 
Utovljah nisem dobil naročil za maše ob praznikih, tudi ne za nedelsjko mašo na 
zahvalno nedeljo, ko se tam obhaja god sv. Justa Tržaškega. V Utovljah (14h) in v 
Avberju (15h) bo v torek na državni praznik samo blagoslov grobov na pokopališčih. 
Molitve za rajne in blagoslov grobov v Kazljah, Tomaju in v Križu po maši. Na 
zahvalno nedeljo je vaš dar pri maši namenjen za različne pomoči, ki jih vsako leto 
posebej določi Škofijska gospodarska uprava. Bog povrni.
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Mt 22,34–40 
ODLOČITEV ZA BOGA – ODLOČITEV ZA LJUBEZEN 
Vsak dan sprejemamo – zavedno ali nezavedno – odločitve 
za ljudi, za stvari in za poti, ki so nam pomembne. Pred 
odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S tem je 
odločitev za nekoga ali za nekaj obvezno tudi odločitev proti 
vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je pogosto 
težko dokončno odločiti in se tako posloviti od vseh ostalih 
alternativ. Nadvse radi bi si pustili odprtih več poti. 
Tesaloničani so se, kot slišimo v današnjem drugem berilu, 
kljub velikim težavam odločili za Jezusovo pot. Očitno je 
Pavlu tako zelo uspelo prepričati občestvo s svojimi 
besedami in dejanji o življenjski poti s Kristusom, da jo je bilo 
pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim težavam. Očitno 
so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili s svojim 
načinom življenja in s svojo vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in prepričljivi glede 
določene odločitve smo lahko le, če nam je jasno, da je ta odločitev bistvenega pomena 
za naše življenje. Resnična in globoka odločitev za Boga, ki smo jo sprejeli v upanju in 
zaupanju, je odločitev za Boga, ki je življenje in nam podarja življenje. Odnos z Bogom je 
"celosten" le takrat, ko vključuje odnos s soljudmi. Ljubezen do Boga in ljubezen do 
bližnjega sta neločljivo povezani, kar vidimo tudi v evangeliju, ko farizerji sprašujejo 
Jezusa, katera je največja zapoved (osnovna zapoved) v postavi, Jezus pa povzame v 
dvojni zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega. V preprostem in jasnem odgovoru ne 
spomni na bistveno in osnovno le učenikov svojega časa, temveč tudi nas. V naše 
življenje nam je potrebno vključiti zgolj obe strani ljubezni kot celostno ljubezen – v naše 
srce, dušo in duha. In to ne zgolj v teoriji, temveč v dejanjih! Kot vemo, je ljubiti Boga in 
svet filozofsko-teoretsko vedno bolj preprosto kot zavestno posvetiti naš čas Bogu ali širiti 
po svetu našo ljubezen do njega, tako da se približamo ljudem v našem življenju z 
dobrohotnostjo, spoštovanjem in odgovornostjo. Če obdržimo ta princip v srcu, smo 
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30.10.2017  
PONEDELJEK  KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

31.10.2017  
TOREK  

KAPELA 

UTOVLJE 
AVBER

   8.00 
  
 14.00 
 15.00

Po namenu od drugod 

MOLITVE ZA RAJNE NA 
POKOPALIŠČU IN BLAGOSLOV 
GROBOV

01.11.2017  
SREDA  
VSI SVETI

KAZLJE 
BRITOF 
KRIŽ

   8.30 
 10.30 
 15.00

✞ Marija, Alojz Zidar, Kazlje 50 
✞ Danica Škerlj, Tomaj 53 
✞ ✞ Kokošar, Križ 118

02.11.2017  
ČETRTEK  (pred I.petkom) 
VERNE DUŠE

KAPELA 17.00 ✞ ✞ Škerlj, Tomaj 46 
(češčenje Najsvetejšega)

03.11.2017  
PETEK  (prvi v mesecu) 
Just Tržaški

KAPELA   8.00 ✞ Pepca Šperne, p.n. Fortuna 

04.11.2017  
SOBOTA  
Karel Boromejski

KAPELA   8.00 ✞ Po namenu od drugod 
(HVALNICE)

05.11.2017  
31. NEDELJA MED LETOM 
ZAHVALNA

KAZLJE 
TOMAJ 
UTOVLJE

  8.30 
10.00 
11.30

✞ ✞  Seražin, Kazlje 5a 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  
(Maša ni naročena)

Kr ist jani svojo veroizpoved 
sklenemo z duhovnim pogledom v 
večno življenje. Vendar je prav 
vera v posmrtno življenje, ki naj bi 
bilo večno, danes precej omajana. 
Verjetno to ne pomeni, da se danes 
ljudje preprosto sprijaznijo s 
smrtjo kot izničenjem osebnega 
bivanja ali da ne bi več hrepeneli 
onkraj vsega, kar so dosegli in 
doživeli v tem življenju. Za človeka 
ostaja še vedno bistveno njegovo 
transcendentno, torej vse tosvetno 
presegajoče hrepenenje. Verjetno 
pa so predstave o tem tako 
nepopolne, da si sodobni človek 
takšnega večnega življenja pač ne 
želi. Predstava, da bo na drugem 
svetu vse povrnjeno, danes ni več 
preprosto sprejemljiva. Kriza vere 
v posmrtno življenje se začne prav 
tukaj -– nihče noče oditi s tega 
sveta, iz tega življenja. In končno, 
to niti ni tako narobe, saj nam 
Kr istus n i obl jubi l drugega 
življenja, novega v vsakdanjem 
pomenu besede. Kristus nam je 
oznanil, da se bo vrnil v to življenje 
in ga spremenil, preoblikoval: 
napovedal je svoj drugi prihod! In 
to je resnična novost, ki jo prinaša 
krščanstvo. Nekaj te novosti že 
slutimo v evharistiji:  kruh je 
na jpre j darovan, a se vrne 
navidezno isti kruh, ki pa je 
spremenjen; po svojem bistvu je 
že večnost. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

ZAHVALNA NEDELJA 2017 
Medžupnijska karitas tudi letos organizira akcijo zbiranja pomoči za ljudi v stiski.  
Zbirali bomo najprej za potrebe družin na našem območju, potem za Skupnost Srečanje - 
pomoč zasvojenim, ki ima komuno v Vremah, pa tudi za varno hišo na Krasu.  
Prosijo, da na zahvalno nedeljo in v tednu po njej (od 5. do 12. novembra), prinesete svoj dar 
pred oltar domače cerkve. Dobrodošla je pomoč v obliki pridelkov: krompir, fižol, čebula, zelje, 
jabolka; pa tudi: marmelada, kompoti, med, mezga, vložena zelenjava;  
kupljene stvari: testenine, mleko, sladkor, moka, zdrob, riž, juhe, konzerve, olje, čaj, sok, 
čokolino, puding, keksi; higienski pripomočki: pralni prašek, mila, čistila.  
Pri hrani pazite na rok trajanja.  
Veselega darovalca Bog ljubi. More pa vam Bog obilno podeliti vsakršno milost, da boste imeli 
v vsem vedno vsega dovolj in vam bo še obilo ostalo za vsakršno dobro delo (2 Kor 9,7-8).  
V prihodnjih dneh bomo večkrat zahajali na pokopališča in urejali grobove. Vabim vas, da 
namesto kakšne dodatne svečke ali cvetja darujete za ljudi v stiski ali za maše za pokojne. 


