RAZPORED SV. MAŠ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
4. NEDELJA MED LETOM

31.01.2022
PONEDELJEK

OBISKUJEM DRUŽINE V KAZLJAH

Janez Bosko, rd. ustanov.

01.02.2022
TOREK
Brigita Irska, devica

02.02.2022
SREDA
SVEČNICA

03.02.2022
ČETRTEK
Blaž, škof in muč.

04.02.2022
PETEK
Oskar, škof

05.02.2022
SOBOTA

K A P E L A o b ++ STANKO IN STARŠI OREL, CVETKA in MIRO
ABRAM, Tomaj 75a
18h

K A P E L A o b + PO NAMENU MOLIVK
(češčenje Najsvetejšega)
18h

K A P E L A O B + + GORUP, Tomaj 11
18H
KRIŽ ob 18h

+ MARJAN PIRJEVEC, 30.DAN

Agata, devica in mučenka

06.02.2022
5 NEDELJA MED LETOM

K A Z L J E o b + ZVONKO ŠKAPIN,
8.30
pn ge. Ide, Kazlje 21
TOMAJ ob
+ ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI
10.00

VEROUK: Tudi ta teden na ZOOM_u, in sicer:

ob četrtkih: 1., 2. in 3.raz. ob 18.30; 4.raz.
ob 19.05; 6.in7.raz. ob 19.35;
petek: birmanci ob 19.00.
Povezavo sem poslal na e-naslove staršev.
Povezava veljala za vsa ostala srečanja.
(Prosim, če se otroci držijo točne ure za
prijavo). UDELEŽBA JE OBVEZNA!
VSE SPREMEMBE GLEDE OZNANIL NAJDETE NA SPLETNI STRANI: https://
zupnija-tomaj.rkc.si.
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Na Ško jski gimnaziji Vipava vabijo na informa vna dneva v petek, 11. februarja
ob 9h in 15h ter v soboto, 12. februarja ob 9h. Na strani www.sgv.si bodo
objavljene povezave za spletni obisk v živo in ostale informacije.

Štev.:06/LETO X.

30. JANUAR 2022

Iz svetega evangelija po
Luku (Lk 4,21-30)
Tis čas je Jezus začel
govori v shodnici: »Danes
se je to Pismo izpolnilo
tako, kakor ste slišali.« Vsi
so mu pritrjevali, čudili so
se besedam milos , ki so
prihajale iz njegovih ust, in
govorili: »Ali ni to Jožefov
sin?« On pa jim je rekel:
»Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo
slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je:
»Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico
vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta
in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni
izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu
včasu preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil
Sirec.« Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in
odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v
prepad.

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

RAZMIŠLJANJA
Spreobrnjenje apostola Pavla
25. januarja Cerkev obhaja spomin spreobrnjenja apostola Pavla, ko v Sloveniji
sklenemo tudi teden molitve za edinost kristjanov. Zgled tega velikega apostola
nagovarja tudi danes, posebej njegovo korenito spreobrnjenje.
Kdo je bil Pavel?
Pavel je bil grško govoreči Jud, doma iz Tarza v Kilikiji, rojen med letoma 7 in 10 po
Kristusu, kjer je bila judovska diaspora. Tam je prišel v stik z grško kulturo in
mišljenjem. V letih 22–25 je po judovski navadi preživel nekaj let s svojim učiteljem,
podobno kot pozneje Jezusovi apostoli. Pavel je bil pri farizeju Gamalielu, kot je
pozneje sam povedal.
Skoraj gotovo v času Jezusovega križanja ni bil v Jeruzalemu in se do
spreobrnjenja z njim ni srečal. Po šolanju pri Gamalielu se je najverjetneje vrnil v
domovino in se izučil poklica ter se pripravljal na sprejem rabinske službe. Postal je
izdelovalec šotorov, si čimer si je tudi pozneje med misijonskimi potovanji služil
kruh.
Na poti v Damask
Apostolska dela Pavla prvič omenjajo ob kamnanju diakona Štefana, da so tisti, ki
so ga kamnali, svoje plašče položili k Pavlovim nogam. Kaj je ob tem na Pavla
naredilo tako močan vtis, da se je lotil preganjanja Cerkve, lahko le sklepamo.
Vsekakor je bil prvi val preganjanj usmerjen na kristjane, ki so se spreobrnili iz
grškega judovstva. Ti so bili “pravovernim” Judom v Jeruzalemu sumljivi že prej
zaradi stikov z grško kulturo.
V Apostolskih delih je Pavlovo spreobrnjenje opisano kar trikrat
(9,1-19; 22,2-16; 26,4-18) in vselej skorajda enako. Tudi v svojih pismih se Pavel
večkrat sklicuje na ta dramatičen dogodek pred Damaskom, ko mora braniti svoje
delo in poslanstvo ter se večkrat zagovarjati pred obtožbami.
Je res padel s konja?
Umetnost Pavla upodablja, kako pade s konja in ga zaslepi nadnaravna svetloba.
Čeprav Apostolska dela ne omenjajo, da je padel s konja, to ni pomembno. To
moramo razumeti kot simboličen padec. Vstali mu spodnese tla pod nogami,
njegovo trdno prepričanje in mu pokaže novo smer. Preganjalec postane apostol
narodov.
Ko je Pavel prispel v Damask, ga po Božjem naročilu ozdravi Hananija. Iz
preganjalca Cerkve postane njen pomemben steber. A njegova pot ni bila tako
preprosta. V prvotnem zanosu začne Pavel takoj oznanjati evangelij, a bolj kot
navdušenje vzbuja nezaupanje in strah zaradi slovesa preganjalca. Judje in
kristjani so nanj gledali z nezaupanjem in so ga zavračali. Tudi po dveh letih, ko je
obiskal učence v Jeruzalemu, ga niso sprejeli, ampak so se ga bali.
Tiha leta
Pavla so tako ti prvotni neuspehi prisilili, da se je za nekaj časa umaknil v samoto.
Leta po dogodku pred Damaskom in pred slovitim začetkom misijonskega dela so
tako zaznamovana s Pavlovim prvim obiskom v Jeruzalemu, predvsem pa z
njegovi umikom v puščavo, kjer je v samoti sledilo njegovo globoko notranje

spreobrnjenje. Ob drugem obisku v Jeruzalemu nekaj let pozneje se je srečal z
apostoloma Petrom in Jakobom.
Celo svoje življenje je moral Pavel braniti svoje delo in poslanstvo pred različnimi
obtožbami in podtikanji. Večkrat se označi kot zadnjega med apostoli (1 Kor 15,9)
in celo nevrednega tega naziva, saj je v začetku preganjal Cerkev. Ima se za
zadnjega: “Nazadnje za vsemi pa se je [Jezus] kot negodniku prikazal tudi meni,”
(1 Kor 15,8). Lahko si tudi predstavljamo, da se je Pavel zavedal hudega, ki ga je
v začetku povzročil in tako z gorečim oznanjevanjem vse svoje življenje opravljal
tudi nekakšno pokoro za preganjanje Cerkve. A ostaja, da to, kar je Peter v veri
izpovedal, je Pavel oznanil do koncev zemlje.
Po sklepu ŽPS podajam župnijsko statistiko za leto 2021:
Prebivalci: Župnija ima cca. 1610 prebivalcev
Nedeljniki: Redno se udeležuje nedeljske maše v Župniji: povprečje - 75
nedeljnikov
Krsti v župniji: 6 otrok, 5 v 1. letu življenja, 1 od 2-6 let, iz cerkvenega zakona - 2
krščenca iz zunajzakonske zveze - 4 otroci
Prvega obhajilo: v letu 2021 je bilo 14 prvoobhajancev iz 3. razreda
Poroke: v župniji: 3 - od teh nihče stalno ne biva v župniji, ena poroka z
odpustnico
Cerkvenih pogrebov je bilo: 16, od teh previdenih 2, vsi ostali niso prejeli
bolniškega maziljenja, torej neprevideni
Bolniško maziljenje sem podelil 2-em župljanom
Izstopov iz Katol.Cerkve letos ni bilo javljenih
Verouk: Pri verouku imamo prijavljenih 52 otrok, 12 je kandidatov za letošnjo
birmo, 25.junija.
Finančno stanje v Župniji Tomaj z dne 31.12.2021: +1.762,15€ (dolgovi do
Škofije še niso poravnani)
Denarno poslovanje v letu 2021: Tomaj: +4.394,90€, Avber: +102,00€, Kazlje:
+1.616,00€
Posojila v letu 2021: -1.950,00€, ostajajo še lanska posojila
Na Škofijo oddaja vsaka župnija:
1.kvatrne nedelje (4), 2.nabirka ob božjem grobu, 3.solidarnostni sklad za
duhovnike za socialno zavarovanje, 4.nabirka za praznik ap. Petra in Pavla,
5.nabirka na misijonsko nedeljo, 6.nabirka za zahvalno nedeljo, 7.nabirka za
nedeljo Karitas, 8.računovodstvo (odvisno od števila nedeljnikov), 9.Škofijski
zavarovalni sklad, 10.tiskovine, 11.škofijske takse, 12.10% od prodaje zemljišč,
13.sklad nedeljniki (odvisno od števila nedeljnikov. Ti odhodki predstavljajo več
kot 4 mesečne prihodke župnije.
Za leto 2021 je še dolg do Škofije: -1.405,00€, poravnano do 27.1.22: +2005,37€,
skupaj: (+ in -) 3.410,37€=celotna vsota za Škofijo.
Najemnine: redni plačniki 3 (1 najemnik 50€, 2 naj.,100€, 3 najemnik 100€.
Donacije: družina Terčon Vojko: 1.500€
Investicije: toplotna črpalka (NN darovalec). V hvalevredno pomoč ste bili
imenovani in neimenovani dobrotnikiv času epidemije. Bog vam povrni.

