
 
ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
4 VELIKONOČNA NEDELJA - NEDELJA 

DOBREGA PASTIRJA 
09.05.2022	
PONEDELJEK		
Ludovika	de	Marillac,	rd.
10.05.2022	
TOREK		
Janez	Avilski,	duh.c.uč.
11.05.2022	
SREDA	
Nerej	in	Ahilej,	muč.

KAPELA	 ob	
19.00

++ MARA ŠONC, Filipčje Brdo 1b

12.05.2022	
ČETRTEK		
Leopold	Mandič,	duh.

KRIŽ		ob	19.00	 ++ BLOKAR, Križ 199 

13.05.2022	
PETEK	
Fatimska	Mati	Božja

KAPELA	 ob	
19h

+ STANE ŠTOKA, Tomaj 46 

14.05.2022	
SOBOTA	
Bonifacij,	muč
15.05.2022	

5.VELIKONOČNA	
NEDELJA	
svetovni	dan	družine

K A Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00								

+JOŽE, MARIJA in BERTO ČERNIGOJ, 
Kazlje 50 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Dobri	 pastir	 daje	
večno	življenje	
Iz	svetega	evangelija	
p o	 J a n e z u	 ( J n	
10,27-30)	

Tisti	čas	je	
Jezus	rekel:	
»Moje	ovce	
poslušajo	
moj	glas;	
jaz	jih	
poznam	in	
hodijo	za	
menoj.	
Dajem	jim	
večno	
življenje;	
nikoli	se	ne	

bodo	pogubile	in	nihče	jih	ne	bo	
iztrgal	iz	moje	roke.	Moj	Oče,	ki	mi	jih	je	dal,	je	večji	od	vseh,	in	nihče	
jih	ne	more	iztrgati	iz	Očetove	roke.	Jaz	in	Oče	sva	eno.«	

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.:20/LETO X.                                                 08. MAJ 2022 

Jutri,	v	ponedeljek	9.maja	bo	srečanje	za	starše	birmancev	v	župnišču	ob	19h.	
Za birmance in starše predlagmo kratko “romanje” od Avberja do Tomaja. S starši se dogovorimo kdaj 
bi lahko izvedli ta “podvig”. Birmanci iz Avberja in Ponikev nam bodo predstavili poslikave Toneta 
Kralja v Avberju, birmanci iz Tomaja in Križa pa poslikave v cerkvi sv. Petra in Pavla. 

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


RAZMIŠLJANJA

ČIGAV GLAS POSLUŠAM 

Ob današnjem evangeljskem odlomku se lahko kot Jezusovi učenci 
veliko naučimo. Če ga počasi beremo, se lahko učimo poslušati in 
slišati Gospodov glas. Poslušajmo, katera »beseda« ali »podoba« se 
zgodi v naših mislih ali srcu. Ne razmišljajmo, kaj bi morali slišati ali 
kakšno podobo bi morali imeti. Preprosto prisluhnimo njemu, ki nas 
ljubi in govori nam osebno, polaga to na naše srce. Ob tem odlomku 
nam lahko ostanejo besede: Moje ovce. Katere lastnosti imajo njegove 
ovce? Jezus pravi: »slišijo moj glas« in »hodijo za menoj«. Da bi 
lahko poslušali in slišali, moramo najprej zapreti usta in nehati 
govoriti ter odpreti ušesa, srce in začeti poslušati. Slediti pomeni, da 
nehamo bežati in se odločimo, da bomo sledili glasu, ki ga slišimo. Če 
ne sledimo Jezusu, komu potem sledimo? Vedno namreč nekomu 
sledimo. To je vpisano v našo najbolj notranjo notranjost. Gospod nas 
vsak dan vodi na dobre pašnike − kraje, kjer se lahko hranimo z 
njegovo besedo in pijemo iz izvirov žive vode, ki je njegov Sveti Duh 
(Jn 7,38-39; Jn 4,14). Če se mu pustimo voditi, bomo našli hrano in 
moč, ki ju potrebujemo, da bomo mogli vedno znova prepoznati 
njegov glas izmed mnogih drugih, mu slediti in ga udejanjati sredi 
svojega življenja in časa. Poslušati in slišati pomeni tudi »poslušnost«. 
Poslušni smo lahko le, če poslušamo. In poslušno slediti slišanemu ni 
vedno enostavno, je lahko prav težko. To je pravo pričevanje. Jezus 
Kristus je vedno poslušal Očeta in mu bil poslušen − in to ga je stalo. 
Ko vidimo, da bo tudi nas poslušanost nekaj stala, nas lahko zgrabi 
panika in želimo pobegniti. Jezus se tega zaveda, zato daje zagotovilo: 
Nihče mi jih ne more vzeti iz rok. Te besede so zelo pomembne, zato 
so izrečene dvakrat.

Zelo človeško je namreč, da nas ves čas prevevajo panika, tesnoba in 
strah, zato želi pomiriti naše srce. Smo v njegovih rokah, v rokah 
ljubezni. Tudi apostol Peter nam pravi, da je Gospod Jezus dobri pastir 
in varuh naših duš (1 Pt 2,25). Skrbno in osebno bdi nad vsako svojo 
ovco, nad učenci, ki mu pripadajo. Vsakega od nas osebno pokliče po 
imenu, naj mu sledi. A v Božje naročje ne bo prišel, če ga ne prepozna 
po delih ljubezni. Obljublja nam, da bo naš varuh in zaščitnik pred 
pastmi našega sovražnika, satana, očeta laži in morilca od začetka (Jn 
8,44). Jezus tudi poudarja, da sta z Očetom eno v mislih, volji, 
čutenju, ljubezni, v besedah in dejanjih. To zedinjenje med njima ni 
bilo nekaj samodejnega, ampak je bil sad poslušnosti: »Vedno delam, 
kar je všeč mojemu Očetu.« (Jn 8,29; 6,38; 17,4) »Moja hrana je 
izpolnjevati Očetovo voljo.« (Jn 4,34; 5,30) Pismo Hebrejcem pravi, 
da se je Jezus naučil poslušnosti iz tega, kar je trpel (Heb 5,8). »Bil je 
pokoren do smrti in sicer smrti na križu.« (Flp 2,8) Jezusova 
poslušnost je bila preroška. On je ubogal, da bi bil popolnoma 
prosojen za Očeta in njegovo razodetje. Zaradi tega je lahko rekel: 
»Oče in jaz sva eno!« To je bil dolg proces poslušnosti, ki je trajal 33 
let. Začelo se je z Marijinim da (Lk 1,38) in končalo z »Dopolnjeno 
je!« (Jn 19,30)


