
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

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

NEDELJSKI EVANGELIJ

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.  
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. (Mr 13,26–27.30–32) 

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.	
Uvodno	srečanje	za	“Delavnice	molitve	in	življenja”	
v	torek,	20.11.	ob	19h	v	župnišču	v	Tomaju.	
Vabilo	Dekanijske	Karitas:	vsi	župljanai	povabljeni	
na	 romanje	 na	 Ponikov:	 KLic	 dobrote,	 28.11.	
Avtobus	potuje	 iz	Komna	ob	6.30	 in	potem	naprej	
proti	 Divači.	 Prijave:	 Nataša	 Godina:	 041	 581	 147.	

Izdelava	adventnih	venčkov	v	soboto,	1.decembra	od	9.30	dalje	v	župnišču.	

Štev.:47/LETO VI.              18. NOVEMBER 2018 

Mr 13,24–32 
MOJE BESEDE NE BODO PREŠLE 
Vsa narava se počasi pripravlja na zimsko spanje. Pravzaprav je že nekoliko 
zadremala. Vsak človek, ki razmišlja, pomisli na svoj konec in ob koncu 
liturgičnega leta ne moremo mimo te resnice.  
Kdo ne želi doseči svojega končnega cilja? Toda najprej nam bo potrebno priti na 
jasno, kaj ta cilj sploh je oz. kje se ta cilj nahaja. 
Za vernike ni dvoma: zemljo in vse, kar je na njej, čaka konec. Vsakega človeka 
čaka smrt in takoj po smrti je Božja sodba, ki bo končno potrjena po vstajenju ob 
koncu sveta. O tem govori prerok Danijel, prav tako evangelist Marko in na svoj 
način tudi pismo Hebrejcem.  Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo strašiti, 
marveč je Jezus prišel, da bi nam pomagal in dal pogum. Njegovo oznanilo se ne 
nanaša na kakšne svetovne katastrofe in nesreče, ampak na nas, na vsakega 
posameznika izmed nas, na naše življenje. Ni nam potrebno dolgo premišljevati 
in v svojem življenju bomo našli trenutke, krize, ki so bile za nas, kot bi bil »konec 
sveta«. Te nesreče so nam vedno pred očmi in nas bolj težijo kot kašen potres, o 
katerem beremo v medijih.  Samo nekaj primerov: Mislili smo, da je v zakonu vse 
v redu. Mož in žena sta se dobro razumela, toda kar naenkrat zapusti mož ženo 
ali žena moža. Za tistega, ki ni nič slutil, je to kot »konec sveta«. Ali pa otroci, o 
katerih so starši mislili, da so dobro vzgojeni, zapustijo družino, pozabijo na 
starše in hodijo po slabih poteh. Tako lahko vsak doživi, da se življenjska sreča 
razblini v nič. Vse življenje se lahko uniči, tako nam govori evangelij. Se zlomi kot 
steklo, zgine kot jutranja megla, izgine kot sanje. Celo svet, vse, kar vidimo okrog 
sebe, sonce, zvezde, vse bo izginilo, bo prešlo. Na to se ne smemo zanašati. Kaj 
bo potem ostalo, na kaj se lahko opremo?Jezus jasno poudari: »… Moje besede 
pa ne bodo prešle.« Njegova obljuba, da nas ljubi in je z nami, ostane vekomaj! 
Na to se lahko zanesemo! 

OBVESTILA
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19.11.2018  
PONEDELJEK  
Neža Asiška, devica

KAPELA     8.00 PO NAMENU OD DRUGOD

20.11.2018  
TOREK  
Edmund, kralj

KAPELA   17.30 P O N A M E N U K A V Č I Č , 
GRAHOVO BRDO 9

21.11.2018 
SREDA  
Darovanje Device Marije

KAPELA
    
  17.30 V ZAHVALO ZA USPEŠNO 

LETO, TOMAJ 120

22.11.2018 
ČETRTEK  
Cecilija, mučenka

KAPELA 
     
  17.30 ✞✞ JOŽE PETELIN, ANICA STARC, 

I R E N A F U R L A N I N D R U G I 
POKOJNI PEVCI IN PEVKE, P.N. 
TOMAJ

23.11.2018 
PETEK 
Klemen, papež in mučenec

KAPELA
    
  17.30 ✞✞ PAVEL EBERT IN POKOJNI 

ŽIVEC IN EBERT, TOMAJ 81

24.11.2018 
SOBOTA 
Andrej Dung in drugi  japonski 
mučenci

KRIŽ
           
  17.30    ✞ BORO PERNAT, KRIŽ 253

25.11.2018 
KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 
Začetek tedna Karitas

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

✞✞ ŽGUR IN TAVČAR,  
KAZLJE 22 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ 
Izročitev domovine Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

Mati Marija, zarja odrešenja, našo domovino izročamo tvojemu brezmadežnemu Srcu. 
Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta 
in edini odrešenik, naše upanje in rešitev. 

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu, v Svetem Duhu, izročamo tvojemu 
presvetemu Srcu našo domovino. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega 
Očeta. 

Izročamo ti vse kristjane v domovini in naše rojake po svetu, začenši od najslabotnejših, 
od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročamo ti naše družine, naše otroke, 
našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite 
družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v 
najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim ter spodbudi k 
spravi vse nespravljene. Prosimo te za vse, ki so se oddaljili od vere. Po Marijini priprošnji 
sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, nas in vse duhovnike pa napravi za 
sodelavce tvojega usmiljenja. 

Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas in v vseh slovenskih kristjanih doma in po svetu svojo 
milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, 
zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči 
katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali 
tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno 
prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku 
cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in 
karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter nanj odgovorili, 
sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti krajevne in vesoljne 
Cerkve. 

Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. 
Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v 
vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju 
srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen. 

MOLITEV ZA DOMOVINO OB LOKALNIH VOLITVAH 2018


