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33. NEDELJA MED LETOM 

Čez dolgo časa pa je  
gospodar teh služabnikov  
prišel in napravil  z njimi račun.  
In pristopil je tisti,  
ki je bil prejel pet talentov,  
in je prinesel  
pet drugih talentov  
ter rekel: »Gospod,  
pet talentov si mi izročil,  
glej, pet drugih sem pridobil.« 

(Mt 25,19–20) 

OBVESTILA

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. Župnijska spletna  stran: 
http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (Deželna Banka Slovenije); DŠ: 83155317.    

Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com 

V soboto 25.novembra ob 19h vabljeni v 
Kulturni dom na predstavo “Mnogo hrupa 
za prazen nič”. Pod cerkvijo v Britofu pa 
škoda ne bo prazen nič. Podrl se je namreč 
zid pod cerkvijo. Očitno so načrti narave 
drugačni od naših, predvidena dela na 
cerkvi bodo morala počakati lepše čase, 
najprej bo treba sanirati le-tega. Vabim 
člane Gospodarskega sveta, da se o 
nastali situaciji pogovorimo v torek, 21.11. ob 18h.  Na razpolago imate 
tednik Družina z zapisom o naši župniji. Kdor zmore, prispeva 2€. Podarite 
tednik še komu in si ohranite vsaj notranjo stran.

Štev.: 47/letnik V.            19. NOVEMBER 2017

Mt 25,14–30 
STRAH PRED BOGOM 

Vsi v sebi nosimo strah pred zbližanjem z Bogom; naj si to želimo ali ne, naj to 
sprejmemo ali ne. Ta ugotovitev nas ne sme ohromiti, kajti ta strah je upravičen po 
naši človeški naravi. Tudi največji svetniki so vsaj v začetku svojega duhovnega 
življenja izkušali strah pred Bogom, ki pride v zavest ravno, ko se odločimo Boga 
iskati ... In to zaradi zbeganosti pred Bogom samim. Prilika o talentih dobro prikaže, 
kako nas v določeni meri ta strah pred Bogom zapre v nas same, namesto da bi nas 
z zaupanjem pognal v Očetove roke. Gospodar, o katerem je v priliki govora, se 
poda na potovanje in zaupa trem svojim služabnikom delež svojega premoženja. 
Prva dva se potrudita pomnožiti dobljeno vsoto, in ko se gospodar vrne s 
potovanja, obema reče: »Prav, dobri in zvesti služabnik, … vstopi v veselje svojega 
gospodarja.« Ko Jezus govori o veselju, misli na vse življenje Božjega kraljestva, ki 
je že prisotno (v začetnem deležu) na zemlji. Veselje je za prva dva služabnika, ki 
sta znala pomnožiti Božji dar, ki sta verjela, da njun Gospod od njiju nekaj z 
zaupanjem pričakuje. Tretji služabnik pa je prapodoba tistega, ki se je prepustil 
svojemu strahu. Hitro se je odpravil zakopat talent, ki mu ga je zaupal njegov 
gospodar. »Zbal sem se in sem šel ter skril tvoj talent v zemljo,« odgovori svojemu 
gospodu. Je ujetnik napačne predstave o svojem gospodarju, njegov strah ga je 
premagal: »Gospodar, spoznal sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in 
zbiraš, kjer nisi trosil. Zbal sem se …« Preostanek prilike nam omenja, da ta gospod 
ni tak, kot se ga njegov služabnik boji … Nasprotno. Toda ta strah je služabnika 
oddaljil od pričakovanj njegovega gospodarja in ni želel (ali pa se ni čutil 
sposobnega), da bi pomnožil edini zaupani mu talent. Dejstvo pa je, da v priliki 
pojem številčnosti zaupanih talentov, ki je različen glede na služabnike (pet, dva in 
eden), ne izraža različnih stopenj zaupanja s strani tistega, ki kliče. Isto veselje je 
obljubljeno tistemu, ki je prejel pet, dva ali pa samo en talent … Je tudi nam strah 
zapravil pot v pristno veselje? 
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20.11.2017  
PONEDELJEK  KAPELA   8.00 ✞ ✞ Berce, Križ 145

21.11.2017  
TOREK  
Darovanje Device Marije

KRIŽ
    
 17.00 ✞ ✞ Cveto in Božena Pipan, p.n. 

Meri Križ 67

22.11.2017  
SREDA  
Cecilija, devica, mučenka 
zavetnica cerkv.petja in pevcev

KRIŽ
   
 17.00 ✞ Ferdo Bordon, Križ, p.n. 

Tomažič

23.11.2017  
ČETRTEK  
Klemen, papež

KAPELA  17.00
✞ ✞ Irena Furlan, Anica Starc, 
Jože Petelin in za vse žive in 
pokojne cerkvene pevce

24.11.2017  
PETEK  
Andrej Dung in vietnamski  
mučenci

KRIŽ  17.00 ✞ Boro Pernat, Križ 253

25.11.2017  
SOBOTA  KAPELA   8.00 Po namenu od drugod

26.11.2017  
34. NEDELJA MED LETOM 
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
začetek tedna Karitas

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞ ✞ Križman in Večko, Kazlje 9 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Njegov gospodar mu je rekel:  
»Prav, dobri in zvesti služabnik, v 
malem si bil zvest,  
čez veliko te bom postavil:  
pojdi v veselje svojega gospoda!«  
(Mt 25,21) 

Kako postati dobri in zvesti 
služabnik? 

Kot prvi korak smo 
povabljeni  
živeti razpoložljivost.  
Služabnik se vsak dan uči 
odtrgati se od težnje, da bi 
vse odrejal zase in da bi s 
seboj razpolagal, kakor bi 
sam hotel. Vsako jutri vadi  
podarjanje življenja,  
razmišljanje, da dan ne bo 
njegov, ampak ga bo preživel 
kot izročitev sebe. Kdor 
služi, ni ljubosumen varuh 
svojega časa, temveč se 
odpove, da bi bil gospodar 
svojega dne. Ve, da mu čas 
ne pripada, da je dar, ki ga 
prejema od Boga, da bi ga 
sam podaril: »Le tako bo 
zares obrodil sad.« Kdor 
služi, ni suženj dnevnega 
reda, ki ga je določil, temveč  
je s krotkim srcem  
razpoložljiv za 

nenačrtovano: »Pripravljen 
za brata in odprt za 
nepredvideno, ki nikoli ne 
manjka in je pogosto 
vsakdanje Božje 
presenečenje.« »Služabnik 
zna odpreti vrata svojega 
časa in svojega prostora 
tistemu, ki mu je blizu, pa 
tudi tistemu, ki potrka zunaj 
urnika, za ceno prekinitve 
nečesa, kar mu je všeč, ali 
počitka, ki si ga zasluži.« Na 
ta način, z življenjem v 
razpoložljivosti, je služenje 
brez osebnih koristi in 
evangeljsko rodovitno. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Vzemi, Gospod, in sprejmi  
vso mojo prostost,  
moj spomin, moj razum  
in vso mojo voljo,  
karkoli imam ali premorem.  
Ti si mi to dal,  
tebi, Gospod, to vračam.  
Vse je tvoje,  
razpolagaj z vsem  
popolnoma po svoji volji.  
Daj mi svojo ljubezen in milost,  
to mi zadošča. Amen.  

	

	


