RAZPORED SV. MAŠ - med tednom so svete maše med tednom ob 18.00

ŽUPNIJA TOMAJ

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

15.11.2021
PONEDELJEK
Albert Veliki, škof in c.uč.

16.11.2021
TOREK

SREČANJE ŽPS OB 18H
(tudi na Zoom-u-prejeli ste vabilo)

Marjeta Škotska

17.11.2021
SREDA

Štev.:47/LETO IX.

Eliazabtea Ogrska,
redovnica

18.11.2021
ČETRTEK
19.11.2021
PETEK

Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste

KAPELA OB
18H

+ ZORKA DIBITONTO, Tomaj 48a

KAPELA OB
18H

V ČAST LURŠKI MATERI BOŽJI, Križ 145

Marijin spomin

21.11.2021
34. NEDELJA MED
LETOM

KAZLJE ob
8.30

++ ČELIGOJ, Kazlje 5a

TOMAJ ob
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

Neža Asiška, devica

20.11.2021
SOBOTA

JEZUS KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
(začetek tedna Karitas)

14. NOVEMBER 2021

(po maši bogoslužje sv. krsta)

Verouk REDNO. K verouku lahko pridejo otroci, če imajo opravljeno
testiranje v šoli. To morajo potrditi starši s pisno izjavo. Te izjave naj
hrani katehist. Zagotavljati pa je potrebno razdaljo med otroki. Obvezna
je uporaba zaščitne maske za vse otroke pri verouku. Otroci prinesjo
potrdilo o testiranju s podpisom staršev. Povezava za obrazec: http://
zupnija-tomaj.rkc.si/2021/11/11/evidencni-list-za-veroucence/
Na podlagi dane informacije, objavljeni teksti razlage Božje Besede zaradi
težje berljivosti, premajhne pisave, nekaterim dozdevno predstavlja
problem, zato za naprej te razlage ne bo več v oznanilih. Moje zapise lahko
še naprej spremljate na povezavi vipavska.eu .
Za udeležbo pri maši velja pogoj PCT in dokazilo z osebnim dokumentom za
vse od 12.leta dalje, kot to velja povsod. Na žalost je ta omejitev tudi v
cerkvi.

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,24-32)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po
tisti véliki stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajála
svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške
sile se bodo majále. Tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal
angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca
zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se
naučite priliko: Kadar postane njegova veja že mužévna
in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko
boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred
vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel,
dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali
uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak
samo Oče.«
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

ž
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Prihodnji teden pa
je namenjen molitvi
in dobrodelnosti ob
tednu Karitas.
Osredinja nas misel
tega tedna: SRCE,
KI SPREJEMA.
Tako nas nagovarja
mariborski nadškof
Alojzij: »Naj nam
bo ta teden vsem v
spodbudo, da bodo na a srca postajala vedno bolj
sposobna sprejemati druge v odprtosti Sv. Duhu! e moje
srce bli njega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se
odpravim k njemu in i em pot do njegovega srca. In
potem, ko sem ga sli al in v srcu doumel njegove te ave,
pa nisem ve dale od spoznanja na kak na in mu bom
mogel biti v oporo in pomo . Malo je potrebno za povrnitev
upanja: loveka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti,
samo tako se bo po util sprejetega, razumljenega in
spo tovanega…«
Vabljeni tudi k sodelovanju ob koncertu KLIC DOBROTE
kot običajno v dvorani Golovec v Celju, prenos na
RTVSLO 1 na 1. programu, 24.11.2021. Med koncertom
prilika, da tudi sami prispevate svoj dar Slovenski Karitas.
Prostovoljci Karitas bodo ta dan poromali na Slomškovo
Ponikvo. Tudi za to bodo veljali PCT pogoji, udeležba pa
bo omejena na 500 udeležencev.
(teden Karitas v naši dekaniji na povezavi v spletnih
oznanilih - http://zupnija-tomaj.rkc.si/2021/11/13/tedenkaritas-v-nasi-dekaniji/
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Namen tedna
zaporov je, da bi
se kristjani v večji
meri zavedali
potreb vseh, ki se
jih dotika beseda
zapor. Pri tem
najprej pomislimo
samo na
kriminalce, kaj pa
tudi ljudje po
svetu, ki so v zaporih kot nedolžni, samo jih oblast tja stlači
zato, ker jim sprašujejo njihovo kosmato vest. Pa četudi
niso nedolžni so ljudje.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Pomislite na vrane
…«. Upanje nam pomaga prepotovati potovanje iz temin
bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor
lahko posije svetloba. Bog skrbi za nas. Ne glede na to,
kako zmedeno ali težko življenje postane, ni Bog nikoli
oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi.
Skupaj stopajmo skozi z molitvijo in rastimo v svojem
skupnem razumevanju vrednosti, ki jo Bog polaga v
vsakega izmed njegovih otrok, da bi se tako kot vrane
vzpenjali, končno svobodni, polni zaupanja v njegovo
preskrbo in ljubezen do nas. Molimo za družbeno
povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za
velikodušno ljubezen Boga, ki hrepeni po bližini z vsako
posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu. Naj nas
ta molitev med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate
in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v
različnih dimenzijah.
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TEDEN KARITAS
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š

č

TEDEN ZAPOROV

