
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
32 NEDELJA MED LETOM 

NEDELJSKI EVANGELIJ

Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. 
Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla 
dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in 
jim rekel: »Resnično, povem vam: ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki 
so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je 
dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za 
življenje.« (Mr 12,41–44) 

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

Vaš	 dar	 “za	 obnovo	 spomenikov	 v	 župniji”	
lahko	nakažete	tudi	na	župnijski	TRR:		
SI56	1971	0501	2789	029.	
Pomoč	Miklavžu,	ki	tudi	letos	prihaja	med	naše	
otroke	 je	 10€.	 Prinesite	 ge.Tanji	 Gorup	 ali	
župniku.	
Miklavž	nas	bo	obiskal	v	nedeljo,	9.12.	ob	10h	
v	župnijski	cerkvi	v	Tomaju.	
Svetopisemske	urice	v	soboto,	17.11.	ob	9.30.	
Prijavite	se	ge.	Tanji	Gorup	na	telefon:	040	300	
795.	do	torka	13.11.	
Uvodno	 srečanje	 za	 “Delavnice	 molitve	 in	
življenja”	v	torek,	20.11.	ob	19h	v	župnišču.
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Mr 12,38–44 
DOLGA OBLAČILA 
Jezus v današnjem evangeliju svari pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih 
oblačilih in opravljajo dolge molitve. 
Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam in 
dolgim molitvam. Prav tako bi bili v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje 
kratko. To dvoje spada med tiste zunanje reči, ki same po sebi niso ne dobre ne 
slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, 
kadar jih uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov: lakomni, 
slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili na ljudi vtis duhovnosti in svetosti, so si 
nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake 
pobožnosti so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus 
je to popačenost razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju 
ne nasedajo.Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se mu je ponudila, ko je 
prišel v tempelj. Opazil je, kako so nekateri metali denar v zakladnico. Gotovo je 
bil  marsikoga med njimi vesel, ko je videl, kako velik del svojih dohodkov 
prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je spet opomnil, naj ne nasedajo 
zunanjemu videzu. Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares znak njegove 
velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, pod katero skriva notranjo 
pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom: lahko je znak darovalčeve notranje 
revščine, lahko pa se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce 
vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna dva novčiča. 
Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo in 
kakšne darove naj nosimo v cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni presoji. Z 
nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo pretentali in z nikakršnim darom ga ne bomo 
preslepili, da ne bi videl v našo notranjost in precenil vrednosti našega srca. 

OBVESTILA
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12.11.2018  
PONEDELJEK  
Jozafat, škof in mučenec

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

13.11.2018  
TOREK  
Stanislav Kostka, redovnik

KAPELA     8.00 ZA SVETOST V DRUŽINI,  
RAŠA 1

14.11.2018 
SREDA  
Nikolaj Tavelić, duh., mučenec

BRITOF
    
  17.30 ✞ ✞ PIPAN, TOMAJ 44

15.11.2018 
ČETRTEK  
Albert Veliki, škof

KAPELA 
     
    8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

16.11.2018 
PETEK 
Marjeta Škotska in Jedert, 
devica

KAPELA
    
  17.30 V ČAST MATERI BOŽJI, KRIŽ 

179

17.11.2018 
SOBOTA 
Elizabeta Ogrska, redovnica

KAPELA
           
    8.00    V Z A H VA L O Z A B O Ž J E 

VARSTVO, TOMAJ 120

18.11.2018 
33 NEDELJA MED 
LETOM 
Svetovni dan ubogih 
Začetek tedna zaporov

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

PO NAMENU OD DRUGOD 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ 

Današnja Božja beseda nas vabi k 
darovanju. Vdova v času preroka Elija je 
darovala zanj zadnje prgišče moke. 
Uboga vdova v Jezusovem času je 
darovala dva novčiča – pa ne od 
preobilja, ampak vse, kar je potrebovala 
za PREŽIVETJE.  In tudi Jezus se je 
daroval z nas. Vse to nam govori o 
globoki veri in zaupanju, da Bog povrne 
vsako dobroto, seveda le, če je storjeno 
s srcem in ne zgolj z željo, da bi za svoje 
dejanje želi pohvale. 

Elija ji je rekel: »Ne boj se; pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega 
najprej meni kolaček in mi ga prinesi; sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila 
potem. Kajti tako govorí Gospod, Izraelov Bog: ›Moka v loncu ne bo pošla in olja 
v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo.‹« Šla je in 
storila po Elijevi besedi. In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena družina. 
Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo, po besedi, ki jo je Gospod 
govóril po Eliju.” (1 Kr 17, 13–16) 

Kdove ali bi kakšen moški na njenem mestu tako zaupal preroku Eliju, da bi se 
odpovedal zadnji pesti moke in zadnjim kapljam olja? 
Zdi se, da imajo ženske večjo sposobnost kakor moški, da zaupajo drugim, zlasti 
iz ljubezni. Mnogo, premnogo je žensk, ki iz ljubezni zaupajo moškim, pozneje 
pa se izkaže, da so ti moški prazni in da jim niso sposobni dati nič drugega kakor 
dneve, polne trpljenja in poniževanja.

Ravno  tako  seveda  ne 
manjka  moških,  ki  se 
pustijo prevarati od žensk, 
za  katere  se  pozneje 
izkaže,  da  so  prava 
poguba. Vendar se jim to 
navadno  zgodi  zaradi  
preveč  preračunljivosti  in 
premalo ljubezni. 
Sposobnost  zaupanja,  ki 
je  s  človeškega  vidika 
lahko  izvor  nevšečnosti, 
je  osnovna  zahteva  vere, 
saj  je  vera  zaupanje  in 
predanost Bogu. 
Vdova  iz  Sarepte  je 
čudovito znamenje vere.

DUHOVNE VZPODBUDE


