
   

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

4 ADVENTNA NEDELJA19.12.2022	
PONEDELJEK		
B.	devetdnevnica

KRIŽ	ob	
18.00

++ FILIPČIČ, Križ 158

20.12.2022	
TOREK		
B.	devetdnevnica

KAPELA	ob	
18.00

V ČAST ANGELOM VARUHOM, Tomaj 120

21.12.2022	
SREDA	
B.	devetdnevnica

22.12.2022	
ČETRTEK	
B.	devetdnevnica

KAPELA	ob	
18.00

++ TROBEC, Križ 131, pn Tomaj 7

23.12.2022	
PETEK	
B.	devetdnevnica

KAPELA	ob	
18.00

ZA DRUŽINE, Tomaj 18

24.12.2022	
SOBOTA	
SVETI	VEČER

KAZLJE:	17.00	
AVBER:			20.00	
TOMAJ:			22.00

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
+ IVAN MASLO, duhovnik, Avber 24 
+ FRANC JANČAR, Tomaj 120

25.12.2022	

BOŽIČ	-	GOSPODOVO	
ROJSTVO

KAZ L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++PUPIS, Kazlje 44 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Jezus se bo 
rodil Mariji, 
Jožefovi 
zaročenki

Iz svetega 
evangelija po 
Mateju (Mt 
1,18-24)

Z rojstvom 
Jezusa 
Kristusa je bilo 
takóle: 
Njegova mati 

Marija je bila 
zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od 
Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je 
sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah 
prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi 
Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina 
in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je 
zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo 
spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. 
Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je 
svojo ženo k sebi.


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.52/LETO X.                                       18.december 2022 

ADVENTNA SPOVED:  
SEŽANA:  
17.12.: 18h-19h; 18.12.: 18h-19h; 19.12.: 10h-12h; 
20.12. :10h-12h; 21.12.: 10h-12h 

Pri vseh mašah (na sveti večer in Božič) ste vabljeni 
k darovanju za cerkev. Že vnaprej Bog povrni za vaš 
dar. 

Želim vam, da se lepo pripravite na obhajanje 
Božiča, ki naj vnese v vaše domove mir, spravo in 
“upanje, ki ne osramoti, ker je Božja ljubezen vlita v 
naša srca po sv. Duhu, ki nam je bil dan” 

V Kazljah pripravljajo tradicionalne “žive jaslice” na 
sveti večer ob 18.30-21.00, na Božič od 17.30-21.00 
in na Štefanovo tudi od 17.30-21.00. 
Na sveti večer pred bogoslužjem blagoslov jaslic in 
“jezuščkov” z otroki v Kazljah. 

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


Mt 1,18–24 
OTROK NI OČETOVA LAST 
  
Evangelist Matej na Jezusovo 
rojstvo gleda z očmi moškega, 
očeta. Za rojstvo otroka sta namreč 
vedno potrebna oba, oče in mati. 
Jožef je zaročen z Marijo. Ona 
pričakuje otroka. Ker otrok ni 

njegov, Jožef premišljuje, kako naj v 
tej situaciji ravna. 

Po judovski postavi žensko zaradi izvenzakonske nosečnosti kaznujejo s 
kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da bi jo kamnali. 
Živeti želi pravično, to pomeni po judovski postavi, vendar ne tako, da bi mu bil 
zakon nad vsem. Pravičen želi biti tudi do Marije. Tako v svojem razmišljanju 
sklene, da se bo skrivaj ločil od nje.  V središče tega zelo človeškega razmišljanja 
poseže Gospodov angel, ki se Jožefu prikaže v sanjah in mu pojasni to, česar ta s 
svojim razumom ne more doumeti.  »Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar 
je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti 
on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20–21). Otrok navsezadnje ni njegov. Od 
Svetega Duha je. Božji otrok je. Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je 
otroku dati ime. Z imenom otroku izroča načrt, ki je nad njegovim življenjem. Oče 
otroka oblikuje. Z imenom in načinom, kako otroka nagovarja, iz otroka izvablja to, 
kar je vanj položil Bog. Jezusovo rojstvo izpolni obljubo preroka Izaija: »Glej, 
devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu 
pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog sam pri nas in z nami. Nikoli več 
ne bomo sami. Edinstveno, ki ga je Bog ustvaril v Jezusovem rojstvu, saj je Bog 
sam postal človek, osvetljuje tudi naše življenje. Pri rojstvu otroka ne gre nikoli le 
za človeško delovanje, pač pa vedno tudi za Božje darilo. Bog vsakemu otroku 
obljublja, da bo z njim. Tako nam Bog po otroku kaže delček svoje ljubezni in je v 
otroku tudi sam navzoč pri nas. Kakor mnogi drugi, in morda še bolj od njih, je 
Jožef doumel preroške napovedi o obljubljenem Mesiji in je željno pričakoval 
njegov prihod. Prav v času Jožefovega odraščanja je bilo pričakovanje Mesija med 
ljudmi zelo močno in mnogi so bili prepričani, da se bo njegov prihod kmalu 
zgodil. Prepričani so bili, da bo to mogočen vladar, ki bo s silo porazil Rimljane in 
vzpostavil močno Izraelovo kraljestvo. Jožef pa je preroške napovedi o Mesiji 
razumeval tudi globlje. Preroki so namreč napovedovali, da bo Bog po tem Mesiji 
sklenil s svojim ljudstvom novo zavezo, zavezo, ki bo preobrazila izvoljeno ljudstvo 
in obrnila srce naroda k Jahveju. Jožef je bil pripravljen pri tem sodelovati z vsem 
svojim bitjem in Bog je to njegovo odprtost in pripravljenost z veseljem sprejel ter 
tako uresničil svoj načrt s prihodom Sina na svet. 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.

Moje sanje so uspeh, kariera, moč bogastvo, uživanje.

Moje sanje so Herodovo sanje: 

da bi bil v središču vsega, 

da bi mogel ukloniti celo Boga svojim načrtom.

 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.

Tvoje sanje se srečajo z Bogom; 

omogočijo ti, da se pogovarjaš z njim, 

da ga vidiš navzočega v stvareh in dogodkih.

Odprejo tvoje življenje za skrivnost.

Odpreš oči in sprejmeš Marijo.

Odpreš oči in sprejmeš Egipt.

Odpreš oči in se naseliš v Nazaretu.

Odpreš oči in sprejmeš Božje načrte.

 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.

V mojih sanjah sem vedno jaz v središču vsega, 

glasen, zahteven, vsiljiv. 

V tvojih sanjah je Bog.

 

Jožef, pravični mož, tih, obziren in delaven, 

daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti. 

VOŠČILO OB BOŽIČU

Tiha zimska noč, v zvoniku naznanja nam polnoč.
V štalci lučka gori,
večno lepa SVETA NOČ, spomine obudi.
Zakaj ob melodiji tej oko se orosi?
To Božič je, njegovo sporočilo vedno znova v srcu oživi.
Svetlo blestijo se zvezde nocoj,
zemlja v skrivnost je odeta,
dušam osamljenim dete Boga 

dala Devica je sveta.

Naj vam božični prazniki naklonijo notranji mir,
v novem letu pa veliko sreče, zdravja in božjega blagoslova.
(sestavila S.)


