
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

ZAHVALNA NEDELJA
07.11.2022	
PONEDELJEK		
Obl.posvetitve	koprske	
stolnice

KAPELA	ob	
18h

V	tolažbo	staršem	ob	smrti	4-letnega	
otroka	Oliverja,	pn.	Meri	-	Dutovlje

08.11.2022	
TOREK		
Bogomir,	škof

UTOVLJE	ob	
16h

++ OBERSNEL, pn. Tomaj 19

09.11.2022	
SREDA	
Obl.	posvetitve	lateranske	
bazilike

KAPELA	ob	
18h

+ PAVLA ČEKREDŽIEVSKI, Tomaj 54a

10.11.2022	
ČETRTEK	
Leon	Veliki,	papež

KRIŽ	ob	18h + GINO PERNIČ, pn. Loredane 
Štemberger Šepulje 6

11.11.2022	
PETEK	
Martin,	škof

KRIŽ	ob	18h +	JOŽEF	in	EMILIJA	SAMEC,	Križ	231

12.11.2022	
SOBOTA	
Jozafat,	šk.	in	mučenec
13.11.2022	
33	NEDELJA	MED	
LETOM	
SVETOVNI	DAN	UBOGIH

KAZ L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

+ MILKO VRAN, PN. SESTRE 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Bog	daje	večno	življenje	
Iz	svetega	evangelija	po	Luku	(Lk	
20,27-38)	

Tis=	čas	je	k	Jezusu	
pristopilo	nekaj	saducejev,	
ki	so	trdili,	da	ni	vstajenja,	
in	so	ga	vprašali:	»Učitelj,	
Mojzes	nam	je	zapisal:	Če	
komu	umre	brat,	ki	je	bil	
oženjen,	pa	ni	imel	otrok,	
naj	vzame	to	ženo	njegov	

brat	in	obudi	zarod	svojemu	bratu.	Bilo	pa	je	sedem	bratov.	Prvi	je	vzel	
ženo	in	umrl	brez	otrok.	Nato	je	vdovo	vzel	drugi,	pozneje	tretji	in	tako	vseh	
sedem;	umrli	so	in	niso	zapus=li	otrok.	Nazadnje	je	umrla	tudi	žena.	Čigava	bo	
torej	ta	žena	ob	vstajenju,	kaj=	vseh	sedem	jo	je	imelo	za	ženo?«	Jezus	jim	je	
rekel:	»Sinovi	tega	veka	se	ženijo	in	možijo,	=s=	pa,	ki	so	vredni,	da	dosežejo	oni	
vek	in	vstajenje	od	mrtvih,	se	ne	bodo	ne	ženili	ne	možile.	Tudi	umre=	ne	bodo	
več	mogli;	saj	so	enaki	angelom	in	so	Božji	sinovi,	ker	so	sinovi	vstajenja.	Da	pa	
mrtvi	vstajajo,	je	pokazal	tudi	Mojzes	v	pripovedi	o	gorečem	grmu,	ko	je	
imenoval	Gospoda	›Bog	Abrahamov,	Bog	Izakov	in	Bog	Jakobov‹,	Bog	pa	ni	Bog	
mrtvih,	ampak	živih,	kaj=	njemu	vsi	živijo.«	

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.46/LETO X.                                       06.november 2022 

NN - Tomaj - 150€ 
NN - KRIŽ - 27€ 
M.Bizjak Križ 31 - 50€ 
ŠEPULJE NN - 150€ 
NN - 100€ 
Križ 231 - 100€ 
NN Križ (cerkev) - 50€ 
ŠEPULJE NN - 100€ 
NN Tomaj (R) - 100€ 
Tomaj 53 - 100€ 
Tomaj 64 - 100€ 
NN Tomaj - 40€ 
SKUPAJ: 5.854€ 
- do kritja investicije 
manjka še 1.343€. Hvala 
vsem darovalcem. 

VEROUK REDNO 

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

Kaj nam letos sporoča dan 
spomina na molitveno srečanje v 
Assisiju leta 1986? (blagovest.si) 
Letos se spominjamo 60-letnice 
začetka drugega vatikanskega 
koncila. Med sadovi koncila je bila 
tudi večja odprtost Cerkve za 
dialog s sestrskimi Cerkvami ter z 
ostalimi religijami. V pokoncilskem 
dogajanju je to sodelovanje doseglo 
vrh pod papežem sv. Janezom 
Pavlom II., ki je 27. oktobra 1986 
predstavnike svetovnih verstev 
zbral na molitvenem srečanju za mir 
v Assisiju. Kot je pred petimi leti 
dejal vatikanski državni tajnik 
kardinal Pietro Parolin, je 27. 

oktobra 1986 edinstven dogodek podrl zid pesimizma in vdanosti v 
usodo v svetu, ki je bil še vedno razdeljen z železno zaveso in kjer je 
bila vojna, čeprav v mnogih situacijah hladna, neizogibna 
spremljevalka vsakodnevnega življenja ljudi. Janez Pavel II. je s tem, 
ko je v Assisi povabil voditelje velikih svetovnih religij, da bi molili za 
mir, odprl pot večje vneme in nove moči v prizadevanju verstev za 
dosego tega velikega cilja. Tisti zgodovinski dan in duh, ki je izšel iz 
njega, po besedah kardinala Parolina, govorita ne samo o miru, 
ampak tudi o enosti človeštva.Tu seveda ne gre za neki sinkretizem 
ali ustvarjanje nekakšne nove mešanice iz vseh mogočih religij in 
kultur. Srečanje je spoštovalo različnost, hkrati pa prebujalo čut za 
zavedanje, da smo vsi ljudje, vsi grešni in ranljivi, in vsi na istem 
čolnu. Svet se je takrat komaj dobro otresel jedrske nevarnosti, tri 
leta pred tem bi skoraj prišlo do uničenja sveta, tistega leta, aprila 
1986, pa je prišlo do jedrske nesreče v Černobilu. Sv. Janez Pavel II., 
ki je vsa ta viharna leta preživel na Petrovem prestolu, se je zavedal, 
da mora sam začeti s pobudo miru, če želi vesoljna Cerkev 
soustvarjati mir.


Mir pa se vedno 
najprej začne v srcu. 
Patra Slavka 
Barbarića, frančiškana, 
ki je močno 
zaznamoval 
Medžugorje, je ob 
začetku krvave vojne 
na Balkanu močno 
grizlo prav to, kako je 
sploh lahko prišlo do 
tako grozljivih 

dogodkov. Kot da je 
svet šele tedaj začel doumeti, kaj je želela sporočiti Kraljica miru, ko 
je že deset let prej oznanila: “Mir mora zavladati med Bogom in 
človekom ter med ljudmi.” Vojne se namreč spočnejo v srcih. Začne 
se pri majhnih sovraštvih: do družinskega člana, do soseda, do 
politika, itd. In ta kepa se začne povečevati, duh sovraštva postaja 
vse močnejši in mnogi, ki se znajdejo v njem, v tistem hipu postanejo 
zmožni početi grozodejstva, na katere prej ne bi niti pomislili.Pristen 
mir pa je vedno sad spreobrnjenja. Sv. Pavel je rotil v svojih pismih, 
naj se spravimo z Bogom. Jezus pa nam je ob zadnji večerji izročil 
tudi svojo veliko oporoko: “Svoj mir vam dam.” (Jn 14, 27) Ne daje ga 
tako, kot ga daje zunanji svet, ki samo na videz pomirja in pometa 
pod preprogo. Jezus je tudi ob vstajenju svoje učence pozdravil “Mir 
vam bodi”. Spreobrnjenje je povezano tudi z odpuščanjem. Gre za 
korak, ki ga ne moremo storiti brez pomoči Božje milosti, a terja našo 
svobodno odločitev, da odpuščamo.

Rešitev za krvavečo Ukrajino je torej v tem, da najprej sami 
premislimo, koliko s svojo držo pripomoremo, da se nasilje tam krepi. 
Koliko odklanjamo, sodimo, zmerjamo, sovražimo…? Jezus nas po 
Mariji vabi k spreobrnjenju srca. Od fatimskih prikazovanj naprej nas 
Marija vabi k pobožnosti prvih sobot z dejanji v duhu zadoščevanja 
(molitev, spoved, obhajilo), v Medžugorju nas je povabila k postu, ki 
ustavlja tudi vojne. In kar je najpomembneje: ravnajmo Božje in ne 
človeško. Ne preklinjamo agresorja in njegove vojske. Bog je tisti, ki 
bo povrnil. Naši blagoslovi, ki jih pošiljamo tudi v Moskvo, v Kremelj, 
bodo rušili to, kar zida satan.

http://blagovest.si

