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OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA

DAR, MEČ IN LUČ
Dar.
Dar je sad ljubezni. Darovati more samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. Kar ima, zadržuje
zase, pa še tujega bi se rad polastil.
Večja je ljubezen, dragocenejši je njen dar. Marija daruje najdragocenejše – Sina. Sin daruje
največ – sebe.
Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina ali skupnost, kolikor znamo
darovati. Tudi služba, delo in poklic je darovanje. Zavest, da darujemo in da smo obdarovani,
nas osrečuje in nam lepša vsakdanjost.
Meč.
Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo presunil meč. Jezus je daroval, pa mu
je vojak prebodel srce. Daroval se je za nas – kako smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je
v trenutku najvelikodušnejšega darovanja čutil najbolj zapuščenega.
Vsako darovanje ima svoj meč. Katero prijateljstvo ni bilo nikdar ranjeno? Kateri mož ni
nikdar ranil svoje žene in ona njega? Kateri otrok ni nikoli ranil srca svoje matere? Katera mati
ni kdaj ljubljenemu otroku odrekla najbolj goreče želje?
Meč je našemu darovanju tako potreben kot zemlja zrnu. Če ne pade vanjo in ne umrje, ne
more postati rodovitno.
Luč.
Kako revno bi bilo človeštvo, če ne bi imelo evangelija. Ta knjiga je najmočnejša luč v temi
našega zemeljskega potovanja. Pove nam, da nismo izgubljena bitja v neizmernih
razsežnostih vesolja. Tisti, ki nas je poklical v bivanje, je za nas izmeril daljo in nebeško stran.
Dovolj je osvetljena, da jo more videti vsakdo, če le hoče.
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In glej,
bil je v Jeruzalemu mož,
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ
in je pričakoval Izraelovo
tolažbo in Sveti Duh
je bil z njim.
Razodeto mu je bilo
od Svetega Duha,
da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl
Gospodovega
Maziljenca.
Prišel je po
navdihnjenju
v tempelj. Ko
so starši
prinesli dete
Jezusa,
da bi zanj
storili
po predpisu
postave,
ga je tudi on
vzel v
naročje,
in slavil Boga.
(Lk 2,25–28)

Telefon: pisarna: 051 649 617 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; Tel.: 041 649 617; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

P

RAZPORED SV. MAŠ

JEZUSOVO DAROVANJE

03.02.2020
PONEDELJEK

Bil pa je v Jeruzalemu mož,
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ.
Pričakoval je Izraelovo tolažbo ...
Tam je bila tudi prerokinja Ana,
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu.
Bila je že zelo v letih.
Lk 2,25–38

KRIŽ

18.00

++ETA in STANKO PIRC, Križ 190

KAPELA

18.00

++CVETKA in MIRO ABRAM, Tomaj 75a

Agata, devica in mučenka

KAPELA

9.00 +MARJAN in FERDI ŽVAB, p.n. Cenčič

06.02.2010
ČETRTEK

KAPELA

18.00

+ MARIJA VRAN, Tomaj 97

KRIŽ

18.00

+ MIROSLAVA FABJAN, Križ 278, 1.obl.

KAPELA

18.00 ++ JUG in VRTOVEC, Tomaj 111

Blaž, škof in mučenec

04.02.2020
TOREK
Oskar, škof

05.02.2020
SREDA
Simeon in
Ana sta zelo
stara po
letih, pa zelo
mlada po
duhu.
Stari po letih
in po duhu,
živijo od
spominov, z
glavo
obrnjeno
nazaj. Kajti
preteklost
pomirja:
stoji
zamrznjena,
negibna,
brez
presenečenj.
Lahko jo
hranimo v

žepu in delamo z njo, kar hočemo.
Toda preteklost je brez upanja, ker je brez Božje navzočnosti. Bog je vedno spredaj, da
ustvarja nove stvari, novosti življenja.
Za ljudi, ki ne verujejo v Boga, zlasti če so stari po letih ali po duhu, je normalno, da živijo s
pogledom, obrnjenim v preteklost, ker pred seboj nimajo nobenega upanja in tolažbe.
Tisti pa, ki verujejo v Boga, ne morejo živeti drugače kakor Simeon in Ana, s pogledom
naprej, proti Bogu, v pričakovanju njegove tolažbe.
Rekli boste: »Ampak zakaj so potem služabniki in služabnice Cerkve tako vklenjeni v
preteklost, da se ne samo bojijo prihodnosti, pač pa se celo niso sposobni sprijazniti s
sedanjostjo?«
Kakšna škoda!
Cerkev zamenjujejo z antikvariatom.

(dekanijska konferenca)

Pavel Miki in tov.mučenci

07.02.2020
PETEK
Poj IX., papež

08.02.2020
SOBOTA
Hieronim Emiliani

08.02.2020
5 NEDELJA MED LETOM

KAZLJE
TOMAJ

(večernice)

8.30 PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE
10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

PRIPRAVA NA SVETI ZAKON:
KJE: župnišče Tomaj
Kdaj: petek 6.3., 13.3., 20.3. in 27.3. ob 19h.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA: objavljeno na župijski spletni strani.
NAPOVEDUJEMO: za birmance pripravljamo “birmanski dan”. Srečanje bo vodila mag. ANJA
KASTELIC. Srečanje, ki bo v petek, 3. aprila 2020, s pričetkom ob 17h, bo namenjeno staršem in
birmancem.
Vsa ostala pojasnila boste starši birmancev prejeli po e-pošti, oz. bodo objavljena tudi na naši
spletni strani in izročena otrokom pri verouku.
Kdo je lahko boter, si tudi lahko preberete na spletni strani župnije.

Tednik “DRUŽINA” v vsak slovenski dom:
Toplo priporočam, da se naročite na tednik Družina. Danes imate to možnost, da izpolnite
prijavnico, prejmete tri številke brezplačno in v dar prejmete knjižico z odličnimi recepti. Po
preteku tega časa, dobite naročilnico, lahko se oločite za naročnino ali pa tudi ne. Kdor ne
utegne danes, se v tem tednu lahko oglasi pri meni doma, da naročilnico izpolnimo in oddamo.
Moram reči, da je v tedniku res veliko pametnega in koristnega za informacijo pa tudi za naše
duhovno krščansko življenje. Zato je dobro, da poleg ostalih časnikov, naročite tudi Družino.
Brezplačni izvodi bodo vsekakor lepa prilika, da vidite, kaj vse tednik prinaša dobrega v vaš
dom.

