
  

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
21.11.2022	
PONEDELJEK		
Darovanje	Device	Marije

KAPELA	ob	
18h

PO	NAMEMNU	KARITAS	
-	SREČANJE	MK	-

22.11.2022	
TOREK		
Cecilija,	mučenka

KAPELA	ob	
18h

ZA ŽIVE IN POKOJNE CERKVENE 
PEVCE, Tomaj 120

23.11.2022	
SREDA	
Klemen,	papež	in	mučenec

KAPELA	ob	
18h

+ EDMUND MACAROL, Šepulje, po 
namenu ge. Ivanke

24.11.2022	
ČETRTEK	
Vietnamski	mučenci

KAPELA	ob	
18h

++ GORUP, Tomaj 11

25.11.2022	
PETEK	
Katarina	Aleksandrijska

KAPELA	ob	
18h

V	ČAST	MATERI	BOŽJI	ZA	ZDRAVJE,	
Tomaj	112

26.11.2022	
SOBOTA	
Valerija	Oglejski,	škof

OTROCI - priprava adventih venčkov 
ob 9h

27.11.2022	
1	ADVENTNA	NEDELJA	-	
NEDELJA	KARITAS

KA Z L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++ JOŽE ŠKAPIN, Kazlje 16 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
- po maši slavljenje do 11.30, od 11.30 
do 13h vabljeni molilci in molivke, ob 
13h sklepni blagoslov

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Desni razbojnik 
prosi za sprejem v 
Kristusovo 
kraljestvo 
Iz svetega evangelija po 
Luku (Lk 23,35-43)


Tisti čas so se 
voditelji ljudstva 
norčevali iz Jezusa in 
govorili: »Druge je 

rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« 
Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali 
kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad 
njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki 
sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govóril: »Ali nisi ti Mesija? 
Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: »Ali se ne 
bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, 
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni 
stóril nič hudega.« In govóril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v 
svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes 
boš z menoj v raju.«


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

Štev.48/LETO X.                                       20.november 2022 

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€ 
Tomaj NN - 70€ 
Križ NN - 50€ 
SKUPAJ: 6.530€ 

- do kritja investicije manjka še   
770€. 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

Čas prijave za Miklavža je še ta teden do četrtka, 24.novembra.

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 na 1. adventno nedeljo, 27.11. v Kazljah in Tomaju. 
Na 1. adventno nedeljo bomo imeli po maši v Tomaju ČEŠČENJE 
NAJSVETEJŠEGA do 13h s sklepnim blagoslovom. 

Za pripravo jaslic ste v letošnjem letu naprošeni starši prvoobhajancev (3. in 4. 
razred).


MIR JE BOŽJI DAR, KI GA MORAMO SPREJETI IN GOJITI 

Tako papež Frančišek trdi, ob letošnjem srečanju 25.10.2022 za mir in zatrjuje da 
je »letos naša molitev postala “krik“, saj je danes mir resno kršen, ranjen, 
poteptan: in to v Evropi, to je na celini, ki je v prejšnjem stoletju doživela tragedije 
dveh svetovnih vojn – in sedaj smo v tretji. Žal od tedaj vojne niso prenehale 
povzročati prelivanja krvi in siromašiti zemlje, vendar pa je čas, v katerem živimo, 
posebej dramatičen. Zato smo povzdignili svojo molitev k Bogu, ki vedno usliši 
trpeči krik svojih otrok. Usliši nas, Gospod!«

»Mir je v središču verstev, v njihovih svetih spisih in sporočilu. V tišini molitve smo 
ta večer slišali krik po miru: miru, ki je zadušen na številnih predelih sveta, ponižan 
zaradi prevelikega nasilja, odtegnjen celo otrokom in ostarelim, ki jim ni 
prizaneseno s strašno krutostjo vojne. Krik po miru pogosto utiša ne le vojna 
retorika, temveč tudi brezbrižnost. Utiša ga sovraštvo, ki raste med bojevanjem.«

»Vendar pa prošnje za mir ni mogoče zatreti: dviguje se iz src mater, napisana je 
na obrazih beguncev, družin, ki bežijo, ranjenih ali umirajočih. In ta tihi krik se 
dviga v nebo. Ne pozna čarobnih formul za izhod iz konfliktov, vendar pa ima 
sveto pravico, da  zahteva mir v imenu prestanega trpljenja in zasluži, da se mu 
prisluhne. Zasluži, da se vsi, začenši z voditelji, sklonijo in mu prisluhnejo z 
resnostjo in spoštovanjem. Krik po miru izraža bolečino in grozo vojne, ki je mati 
vsake revščine.«

»”Po vsaki vojni je svet na slabšem kot pred njo. Vojna je neuspeh za politiko in 
človeštvo, je sramotna predaja, poraz pred silami zla.” (Okrožnica  Fratelli tutti, 
261) Ta prepričanja izhajajo iz izredno bolečih lekcij 20. stoletja in žal tudi 21. 
stoletja. Danes se dejansko dogaja to, česar smo se bali in česar nikoli ne bi želeli 
slišati: da se sedaj odkrito grozi z uporabo jedrskega orožja, ki so ga tudi po 
Hirošimi in Nagasakiju še naprej proizvajali in preizkušali.«

»V tem temačnem scenariju, kjer načrti mogočnežev na zemlji žal ne sovpadajo z 
upravičenimi težnjami ljudstev, pa se Božji načrt, ki je “načrt miru in ne nesreče” 
(prim. Jer 29,11), za naše odrešenje ne spreminja. Tu je uslišan glas tistih, ki 
nimajo glasu; tu je utemeljeno upanje malih in ubogih: v Bogu, čigar ime je Mir. Mir 
je Njegov dar in zanj smo Ga prosili.

V e n d a r p a 
moramo ta dar 
sprejeti in gojiti 
m i , mošk i i n 
ž e n s k e , š e 
posebej pa mi, 
v e r n i k i . N e 
dopustimo, da 
bi nas okužila 
s p r e v r ž e n a 
logika vojne; ne 
ujemimo se v 
past sovraštva 
do sovražnika. 
P o n o v n o 

postavimo mir v središče našega pogleda na prihodnost, kot osrednji cilj našega 
osebnega, družbenega in političnega delovanja na vseh ravneh. Deaktivirajmo 
spore z orožjem dialoga.«

»Med eno izmed hudih mednarodnih kriz oktobra 1962, ko se je zdelo, da sta 
vojaški spopad in jedrska eksplozija neizogibna, je sveti Janez XXIII. izrekel 
naslednji poziv: “Vse voditelje rotimo, naj ne ostanejo gluhi za ta krik človeštva. Naj 
storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi ohranili mir.” “Tako bodo svet obvarovali pred 
grozotami vojne, katere strašnih posledic ni mogoče predvideti. […] Spodbujati, 
pospeševati in sprejemati dialoge na vseh ravneh in ob vsakem času je pravilo 
modrosti ter preudarnosti, ki pritegne blagoslov neba in zemlje” (Radijsko sporočilo, 
25. oktober 1962).«

»Po šestdesetih letih te besede zvenijo presunljivo aktualno. Sprejemam jih za 
svoje. Nismo “nevtralni, ampak smo na strani miru. Zato se sklicujemo na  ius 
pacis  kot pravico vseh do reševanja sporov brez nasilja”. (Srečanje s študenti in 
akademiki v Bologni, 1. oktober 2017)«

»V teh letih je bratstvo med verstvi doseglo pomemben napredek: “Sestrska 
verstva, ki pomagajo bratskim ljudstvom živeti v miru.” (Molitveno srečanje za mir, 
7. oktober 2021) Vedno bolj čutimo, da smo si bratje med seboj! Pred enim letom 
smo prav tu, pred Kolosejem, na srečanju izrekli poziv, ki je danes še bolj aktualen: 
“Verstev se ne sme uporabljati za vojno. Samo mir je svet in nihče naj ne uporablja 
imena Boga za blagoslavljanje terorja in nasilja. Če okoli sebe vidite vojne, se ne 
sprijaznite! Ljudstva želijo mir” (ibid.).«

»Za to si še naprej prizadevajmo, vedno bolj, dan za dnem. Ne sprijaznimo se z 
vojno, temveč gojimo semena sprave; in danes povzdignimo v nebo krik za mir, 
ponovno z besedami svetega Janeza XXIII.: “Naj se vsa ljudstva na zemlji pobratijo 
in naj v njih zacveti in vedno kraljuje tako zelo želeni mir”. (Okrožnica Pacem in 
Terris, 91). Tako bodi, z Božjo milostjo in dobro voljo moških in žensk, ki jih On 
ljubi.«

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2021-10/papez-molitev-za-mir-kolosej-skupnost-sv-egidija-poziv-za-mir.html

