
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
31 NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA 

NEDELJSKI EVANGELIJ

Jezus mu je odgovoril: »Prva zapoved med vsemi je: 
›Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi 
torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in 
vsem mišljenjem in vso močjo.‹ To je prva zapoved. Druga je 
tej enaka: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Večja od 
teh ni nobena druga zapoved.« (Mr 12,29–31) 

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

V	 tem	 tednu	 ste	 povabljeni,	 da	 tako	 kot	 vsako	 leto	
prinesete	 pridelke	 in	 drugo,	 ki	 jih	 zbira	 Karitas	 za	
namene	v	naši	dekaniji.	Vaše	darove	sprejemamo	na	
dogovrjenih	mestih.		
Bog	povrni.		
Vaš	 dar	 “za	 obnovo	 spomenikov	 v	 župniji”	 lahko	
nakažete	tudi	na	župnijski	TR:	SI56	1971	0501	2789	
029.	

V	torek,	6.11.	ob	18h	srečanje	ŽPS.

Štev.:45/LETO VI.              04. NOVEMBER 2018 

Mr	12,28b–34	
ZA	KAKŠNO	LJUBEZEN	GRE?	

»Ljubi	Gospoda,	svojega	Boga,	iz	vsega	srca,	iz	vse	duše,	z	vsem	mišljenjem	in	z	vso	močjo.«	
Beremo	v	današnjem	evangeliju.	Naštete	sposobnosti	pomenijo	naslednje:	Srce	pomeni	moč	
volje,	 duša	 življenjsko	 moč,	 mišljenje	 moč	 razuma;	 poleg	 vseh	 naštetih	 je	 omenjena	 še	
življenjska	moč	nasploh.	 Jezus	med	 vsemi	 naštetimi	 sposobnostmi	 ni	 hotel	 potegniti	 ostre	
meje,	pa	tudi	ni	imel	namena	izčrpno	govoriti	o	vidikih	našega	notranjega	življenja.	Hotel	je	
povedati,	da	moramo	vse	svoje	moči,	brez	izjeme,	postaviti	v	službo	ljubezni	do	Boga.	Vsako	
našteto	sposobnost	naj	bi	»vso«	dali	v	službo	ljubezni	do	Boga.	Z	vso	intenzivnostjo	in	vsemi	
svojimi	zmožnostmi	naj	bi	svoje	sposobnosti	usmerili	v	ljubezen	do	Boga.		
Z	 vsem,	 kar	 smo,	 naj	 bi	 odločno	 in	 v	 ljubezni	 bili	 predani	 Bogu.	 Tu	 se	 nam	 postavi	 veliko	
vprašanj.	Je	to	kdo	že	kdaj	dosegel?	Obstaja	kakšna	možnost,	da	bi	izpolnili	to	zapoved?	Kdo	
lahko	 o	 sebi	 trdi,	 da	 ljubi	 Boga	 na	 tako	 popoln	 način?	 In	 kakšen	 je	 naš	 dejanski	 odnos	 do	
Boga?	 Ali	 ni	 večkrat	 tako,	 da	 na	 Boga	 sploh	 ne	 mislimo,	 da	 ravno	 zanj	 nimamo	 časa,	 da	
dvomimo	in	z	Bogom	nimamo	kaj	početi?	Kako	je	mogoče	samega	sebe	pripraviti	k	ljubezni	
do	Boga?	Ali	je	ljubezen	mogoče	zapovedati	in	aktivirati	s	pomočjo	volje?		
Jezus	s	 to	zapovedjo	ni	mislil	enega	samega	dejanja,	ki	bi	ga	bilo	mogoče	 izvršiti	naenkrat.	
Gre	za	življenjsko	nalogo.	Ljubezen	do	Boga,	v	vsem	življenju,	je	naš	cilj.	Z	ljubeznijo	je	mišljen	
odnos,	v	katerega	vstopimo	s	svojo	celotno	osebo.	Kadar	samo	nekaj	darujemo,	kadar	samo	
izgovarjamo	molitvene	obrazce,	kadar	darujemo	stvari,	ki	niso	del	naše	osebe,	in	kadar	se	to	
dogaja,	ne	da	bi	 se	pri	 tem	angažirali	 s	 svojo	celotno	osebo,	 takrat	ne	 ljubimo	 in	zgrešimo	

smisel	svojega	življenja.	V	 ljubezni	 je	v	 igri	 lastna	oseba.	Ljubezen	je	vsaka	oblika	osebnega	
srečanja	z	Bogom,	pač	glede	na	naše	različne	zmožnosti	in	sposobnosti.	In	zapoved	zahteva,	
da	se	z	vsem,	kar	smo,	Bogu	popolnoma	predamo.	

OBVESTILA
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05.11.2018  
PONEDELJEK  
Zaharija in Elizabeta, starši 
Janeza Krstnika

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

06.11.2018  
TOREK  
Lenart, opat

KAPELA   17.30 ZA SVETOST V DRUŽINI,  
RAŠA 1

07.11.2018 
SREDA  
Obletnica posvetitve koprske 
stolnice

KAPELA
    
  17.30 ✞ ✞ NABERGOJ, TOMAJ 7

08.11.2018 
ČETRTEK  
Bogomir, škof

KAPELA 
     
  17.30 ✞✞ STARŠI IN BRATJE FABČIČ, 

TOMAJ 93

09.11.2018 
PETEK 
Praznik posvetitve lateranske 
bazilike

KAPELA
    
  17.30 ✞ ✞ K R I S T I N A V A L E N T I , 

POKOJNI VALENTI, UCMAN IN 
ČEFUTA, TOMAJ 14

10.11.2018 
SOBOTA 
Leon Veliki, papež

KAPELA
           
    8.00    ✞ ✞ FABAC, KRIŽ 109

11.11.2018 
32 NEDELJA MED 
LETOM 
(sv. Martin, škof)

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

PO NAMENU OD DRUGOD 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ 

Polna	soba	igrač,	oblačilca	iz	najboljših	kolekcij	otroške	mode,	šolska	
torba	 ugledne	 znamke,	 računalnik	 za	 igrice,	 skuter	 pri	 štirinajstih,	
motor	pri	šestnajstih,	avto	pri	komaj	dopolnjenih	osemnajstih	letih.	
Hiša	lepa	in	pospravljena,	delovno	mesto	zagotovljeno,	računalnik	za	
lažje	 delo,	 mobilni	 telefoni,	 nezgodno	 zavarovanje,	 polica	
življenjskega	 zavarovanja,	 vsak	 svoj	 TV,	 omare	polne	oblek,	 čevlji	 za	
vsak	 letni	 čas,	 najhitreši	 avto	 z	 vsemi	 pritiklinami,	 kreditne	 kartice,	
polni	bančni	računi	...	
Še	nikoli	nismo	imeli	na	razpolago	toliko	stvari	kakor	danes.		
Še	 nikoli	 nista	 negotovost	 in	 depresija	 povzročali	 takšnih	 tragedij	
kakor	danes.	Še	nikoli	tako	kot	danes,	če	izvzamemo	nekatere	oblike	
ekscentričnosti,	kot	so	moški	uhani,	pirsingi,	nenavadne	pričeske,	 ...,	
ljudem	 nikoli	 ni	 manjkalo	 izvirnosti	 in	 sposobnosti	 za	 sprejemanje	
odločitev	proti	toku	in	še	bi	lahko	naštevali	v	nedogled…	
Kajti	 vse,	 kar	 ni	 postavljeno	 na	 »skalo«,	 jemlje	 veselje	 in	 pogum	 za	
svobodo	 zaradi	 strahu,	 da	 bi	 se	 znašli	 brez	 vsega	 kar	 smo	 s	 takšno	
gotovostjo	 spravili	 v	 svoje	 nove	 kašče.	 A	 le	 eno	 ostane:	 Ljubim	 te,	
Gospod,	moja	skala,	moja	svoboda,	ker	vse	drugo	je	minljivo.	

DUHOVNE VZPODBUDE


