
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

33 NEDELJA MED LETOM
14.11.2022	
PONEDELJEK		
Nikolaj	Tavelić,	duh.

KAPELA	ob	
17h

ZA	NAŠO	MLADINO,	pn.	Tomaj	120

15.11.2022	
TOREK		
Albert	Veliki,	škof	in	c.uč.

KRIŽ	ob	18h ++ PETER in IRENA FURLAN, Križ 134 
(ŽPS ob 18.30)

16.11.2022	
SREDA	
Marjeta	Škotska	in	sv.	Jedrt

KRIŽ	ob	18h + DARJO PIPAN, Križ 

17.11.2022	
ČETRTEK	
Elizabeta	Ogrska,	redovnica

KAPELA	ob	
18h

++ NABERGOJ, Tomaj 7

18.11.2022	
PETEK	 KRIŽ	ob	18h +	BORO	PERNAT,	Križ	253

19.11.2022	
SOBOTA	
Neža	Asiška,	devica
20.11.2022	
34	NEDELJA	MED	
LETOM	
KRISTUS	KRALJ

KA Z L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++ TRAMPUŽ, SKAPIN, Kazlje 16 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Stanovitno čakajmo Kristusov 
prihod 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,5-19)


Tisti čas so se nekateri pogovarjali 
o templju, kako je okrašen z lepimi 
kamni in zaobljubnimi darovi. Jezus 
pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od 
tega, kar vidite, ne bo ostal kamen 
na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« 
Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo 
to in kakšno bo znamenje, ko se bo 
to začelo goditi?« Rekel jim je: 

»Glejte, da se ne daste zavesti! 
Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je 
približal.‹ Ne hodíte za njimi! Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to 
se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.«

Tedaj jim je govóril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Veliki 
potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z 
neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali vas bodo, 
izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in 
oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste 
vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in 
modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. Izdajali vas 
bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas 
bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. S svojo 
stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.«


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
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ŠEPULJE NN - 100€ 
NN Tomaj (R) - 100€ 
Tomaj 53 - 100€ 
Tomaj 64 - 100€ 
NN Tomaj (cerkev) - 40€ 
NN Tomaj - 100€ 
NN Tomaj (cerkev) - 100€ 
Tomaj 75a - 50€ 
Tomaj 75b - 50€ 
Tomaj 76 - 100€ 
Tomaj NN - 50€ 
SKUPAJ: 6.310€ 

- do kritja investicije manjka še   
890€. Hvala vsem darovalcem. 

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€

NN - Tomaj - 150€ 
NN - KRIŽ - 30€ 
M.Bizjak Križ 31 - 50€ 
ŠEPULJE NN - 150€ 
NN - 100€ 
Križ 231 - 100€ 
NN Križ (cerkev) - 50€ 

https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


RAZMIŠLJANJA

Po dolgem času nas bo letos v nedeljo, 4.12. po sv. maši v Tomaju ponovno 
obiskal sv. Miklavž, ki ga otroci komaj čakate. Zato angelčki prosijo starše, da 
priskočijo na pomoč sv. Miklavžu s prispevkom 12€. Tak je predlog ŽPS. Prijavite 
otroke do 11. leta starosti ge. Tanji Gorup ali pa meni (ime in priimek, starost). Čas 
za prijavo je do četrtka, 23.novembra. 
Veliki adventni venček letos pripravijo MLADI v soboto, 19.11. ob 16h. 
Otroci boste pripravljali adventne venčke v soboto 26.11. ob 9h. Adventni bor 
otroci okrasite od 1. adventne nedelje dalje s svojimi igračkami, okraski itd. 
Blagoslov venčkov v na 1. adventno nedeljo, 27.11. v Kazljah in Tomaju. 
Za pripravo jaslic ste v letošnjem letu naprošeni starši prvoobhajancev (3. in 4. 
razred). 

Stati in obstati – bomo spreminjali sebe ali druge? (v blagovest.si) 

Verjetno že dobro 
poznate ta znani 
Trubarjev rek, ki 
nas opominja na 
viharna stoletja 
s l o v e n s k e 
z g o d o v i n e , l e 
malo ljudi pa si je 
zapomnilo, da si 
je ta rek leta 1997 
»sposodil« tedanji 
sveže imenovani 

ljubljanski nadškof Franc Rode za svoje škofovsko geslo. To je bil sicer čas, ko so 
proslave ob dnevu reformacije zaradi svojega političnega naboja in mitske 
navezanosti komunistov na evangeličane bolj delile kot združevale.

Danes se zdi, da smo se, tudi po politični plati, že nekako zedinili glede   pomena 
reformatorjev za slovensko kulturo. Razlik skoraj ni več, le tu in tam se še pojavi 
kakšen kulturkampfovski osamljeni jezdec. Normalno, po vsebinski plati bi nam 
bilo ljubše, da bi takšen praznik praznovali na Trubarjev rojstni dan, a kaj, ko je 31. 
oktober zaradi tesne bližine s praznikom Vseh svetih tako zelo prikladen in 
praktičen. Tako kot je 27. april (dan upora proti okupatorju) vsebinsko sicer 
zgrešen, a smo ga vseeno obdržali zaradi bližine prvomajskih praznikov.

Zgodovina nas je, katoličane in evangeličane, neusmiljeno delila. Tudi s tragičnimi 
dogodki, v globalnem smislu. A tu so levji delež vedno imeli politični interesi, ki so 
močno prevladali nad sicer doktrinalnimi polemikami o opravičenju (ali po delih ali 
po veri…).

Sledovi krvi, prelite na Severnem Irskem, je še vedno dokaj sveža in ob smrti 
britanske kraljice Elizabete je marsikdo obudil spomin na viharna leta tragičnih 
dogodkov, ki so se boleče zarezali celo v samo kraljevo družino, saj je bil stric sedaj 
že pokojnega princa Filipa, Elizabetinega moža, ubit kot žrtev Irske republikanske 
armade.

Slednja je v očeh slabo poučenih Slovencev še vedno nekakšna katoliška 
fundamentalistična organizacija, dejansko pa je to levičarska in antirojalistična 
združba, ki se po potrebi naslanja na nacionalizem in si prizadeva za združitev 
matične Irske s Severno Irsko. A to ni toliko stvar verske delitve na katoličane in 
anglikance, pač pa bolj opredelitve za London ali Dublin.

V slovenskem prostoru smo se glede dediščine evangeličanskega gibanja za 
slovensko kulturo torej poenotili. Vemo, kdo je priskrbel prvi slovenski prevod 
Svetega pisma. Dobro pa poznamo tudi duhovno korenino zahodnega razkola, kar 
je zelo dobro pojasnil duhovnik Sandi Koren v nedavnem intervjuju za Domovino: 
»Kaj pa je Luter naredil narobe, za razliko od Frančiška Asiškega? Oba sta 
protestirala. Frančišek Asiški je protestiral tako, da se je slekel. Toda on je začel 
najprej spreminjati sebe. Rekel je, da je tudi on del Cerkve in da ima največji vpliv 
na samega sebe in torej lahko najprej in najbolje spremeni sebe in sebe priliči Bogu. 
To je storil, potem so mu sledili še drugi in so potem dejansko naredili v Cerkvi 
močno reformo z redom manjših bratov. Luter pa je šel ven iz cerkve in reforme v 
Cerkvi zato ni bilo. Lahko pa bi bila, če bi imel dovolj ponižnosti. Seveda pa bi jo 
morala imeti tudi druga stran.«

Kaj pa na verskem področju? Katoličani in evangeličani se morda pri strukturi, 
nauku in miselnosti razlikujemo, a združuje nas Sveto pismo (in tudi Svetopisemska 
družba Slovenije je prvenstveno ekumenska organizacija). In tu si bomo spet 
izposodili misel iz prej omenjenega intervjuja, denimo da se »od njih na novo učimo 
ljubezni do Svetega pisma, kar je odlično. Potem pa se od njih učimo slavljenja in to 
je zelo močna stvar. Potem določeni programi, kot je Alfa program. Rdečo nit 
imamo skupno. Evangeličani, tu imam v mislih evangeličane z vsemi vejami, so nam 
lahko marsikdaj vzgled v boju za krščanske vrednote. Iz ameriškega »Bible 
belta« (bibličnega pasu) od Teksasa proti Floridi izvirajo vsa ta pro-life in druga 
gibanja za krščanske vrednote. Krščanstvo je tam zelo močno. Vzhodna in zahodna 
obala sta liberalni in razpuščeni, ta notranji pas pa je močno krščanski. Seveda so 
zraven tudi katoličani, ampak prednjačijo evangeličani. V javnem življenju si upajo 
izpostaviti se za Boga in zagovarjati krščanske vrednote. Celotna Evropa v javnosti 
zanika Boga, ampak ameriški kristjani, z evangeličani vred, tega ne dovolijo, tam 
Bog ostaja v javnosti in ni tabu tema.«

In velja spomniti na avtorje, ki so pri nas manj znani, kot je denimo Derek Prince, a 
nas učijo denimo, kako spoznati moč Božje besede in jo uresničevati v vsakdanjem 
življenju (knjige omenjenega avtorja lahko najdete TUKAJ).

Reformacijo najlažje razumemo kot prenovo, tisto prenovo, ki se vrača h koreninam. 
In prenova se začne, ko začnemo spreminjati sami sebe. Ali bolje: ko pustimo, da 
nas Bog spreminja. In se zavedamo, da miru ne bo, dokler bomo na silo spreminjali 
druge, sebe pa ne.


http://blagovest.si
https://www.domovina.je/sandi-koren-v-nekem-obdobju-so-bili-homoseksualci-v-bogoslovju-protezirani-a-zdaj-se-je-s-tem-prekinilo/
https://dobraknjiga.eu/

