
ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

5. POSTNA NEDELJA - TIHA 04.04.2022	
PONEDELJEK		 KAPELA	 ob	

19h
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE, pn. 
iz Ljubljane

05.04.2022	
TOREK		 KRIŽ	ob	18.30 ++ MIROSLAVA in RUDOLF FABJAN, 

Križ 278
06.04.2022	
SREDA	 KRIŽ	ob	18.30

SPOVED OB 18H 
+ ALBINA in LJUBO ABRAM, Križ 217

07.04.2022	
ČETRTEK		 KAPELA	 ob	

18.30

SPOVED OB 18H 
V ČAST MATERI BOŽJI, Tomaj 7 
(češčenje Najsvetejšega)

08.04.2022	
PETEK	 KAPELA	 ob	

19.00

SPOVED KAZLJE - OTROCI (15.45 DALJE) 

++MILAVEC, Dane, pn. Dobravlje 4

09.04.2022	
SOBOTA	 KAPELA	 ob	

19h
+STANE ŠTOKA, Tomaj 48a

10.04.2022	

6.	POSTNA	NEDELJA	
ali	CVETNA	NEDELJA	
GOSPODOVEGA	TRPLJENJA	

K A Z L J E	 o b	
8.30	

TOMAJ	ob	
10.00							

+SLAVKO MILIČ, Kazlje 44 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

	 RAZPORED SV. MAŠ 

Jn 8,1-11
Jezus pa je krenil proti 
Oljski gori. Zgodaj 
zjutraj se je spet napotil 
v tempelj. Vse ljudstvo 
je prihajalo k njemu, 
on pa je sédel in jih 
učil. Pismouki in 
farizeji so tedaj 
pripeljali ženo, ki so jo 
zalotili pri 
prešuštvovanju. 
Postavili so jo v 
sredo in mu rekli: 
»Učitelj, tole ženo smo 
zasačili v 

prešuštvovanju. Mojzes 
nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da 
bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh.  Ko pa so ga kar naprej spraševali, 
se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je 
spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In 
ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče 
obsodil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej 
ne gréši več!«

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.:15/LETO X.                                          03. APRIL 2022 

VEROUK:		OTROCI	IMATE	V	
TEM	TEDNU	SPOVED		
Spovedovanje	v	postu	v	Sežani: 
petek, 8.april od 7h-19h (različni 
duhovniki) 
Spoved	v	Sežani	v	velikem	
tednu: 9.4. ob 18.30; 10.4. ob 
18.30; 11.4. od 10h-12h in od 
16h-18h; 12.4. od 10h-12h; 
13.4. od 10h-12h.  SPOVED	
NAŠA	ŽUPNIJA: 6.4. V Križu ob 

18.00; Tomaj-kapela 7.4. ob 18.00; 
Kazlje - 3.4.pred mašo v zakrisKji.  Misijon na Radiu Ognjišče 3-9.april. 

POMEMBNO:	Še	danes	lahko	prinesete	naprošeno	za	ukrajinske	matere	in	otroke	
begunce.	Pomagajmo	ljudem	v	sJski.	Za	vaše	darove	Bog	povrni.

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


RAZMIŠLJANJA

Bog, naš Oče, težko 
pridemo k tebi, ker 
je naše poznavanje 
tebe nepopolno. V 
svoji nevednosti 
smo si te 
predstavljali kot 
našega sovražnika; 
napačno smo 
mislili, da uživaš v 
kaznovanju naših 
grehov, in 
nespametno smo si 

te predstavljali kot tirana nad človeškim življenjem. Toda odkar 
je Jezus prišel med nas, je pokazal, da si ljubeč, da si na naši 
strani proti vsemu, kar zavira življenje, in da je bil naš odpor do 
tebe neutemeljen. Zato prihajamo k tebi in te prosimo, da nam 
odpustiš preteklo nevednost, saj želimo vedno bolj spoznavati 
tebe in tvojo odpuščajočo ljubezen po Jezusu Kristusu, našem 
Gospodu. (Molitev svetega Avguština)  

Troedini Bog nam nikoli ne odreče svoje milosti. Njegova neomajna 
ljubezen in usmiljenje sta vsak dan nova (Raz 3,22-23). Z darom in 
milostjo Svetega Duha se lahko spremenimo in postanemo novi v 
Kristusu. On nas lahko osvobodi naših neukrotljivih želja in strasti.  
Evangeliji pogosto opisujejo, kako se je moral Jezus soočiti z 
nepravičnimi obtožbami farizejev, pismoukov in velikih duhovnikov. Ti 
so bili razburjeni zaradi njegovega učenja in so ga želeli na vsak 
način diskreditirati. Želeli so ga ne le utišati, ampak se ga znebiti 
zaradi njegove trditve, da govori z Božjo avtoriteto. 
Ko se je pojavila moralna dilema ali težko pravno vprašanje, je bilo 
za Jude značilno, da so se obrnili na rabina, da bi ta sprejel odločitev. 
Pismouki in farizeji so k Jezusu pripeljali žensko, ki so jo ujeli pri 
prešuštvu. Janez piše, da so hoteli Jezusa »preizkusiti«, da bi »imeli 
kakšno obtožbo proti njemu« (Jn 8,6).  

Judovska zakonodaja je 
prešuštvo obravnavala kot 
hudo kaznivo dejanje, saj je 
kršilo Božjo odredbo in 
uničevalo stabilnost zakonske 
zveze in družinskega življenja. 
Bil je eden od treh najhujših 
grehov, ki se je kaznoval s 
smrtjo. Če bi Jezus rekel, da je 
treba žensko pomilostiti, bi ga 
obtožili, da je prekršil 
Mojzesovo zakonodajo. Če bi 
rekel, da je treba žensko 
kamnati, bi izgubil ugled 
usmiljenega prijatelja 
grešnikov.  
Jezus naredi nekaj povsem 
nepričakovanega − začne 
pisati v pesek. Beseda za 
"pisanje", ki je uporabljena v 

evangeljskem besedilu, ima dobesedni pomen "zapisati zapis proti 
komu" (za podoben primer glej Job 13,26). Morda je Jezus zapisoval 
seznam grehov obtožencev, ki so stali pred njim. Obrne se na svoje 
tožnike in jim izzivalno pravi nekako tako: "Naprej, kamenjajte jo! 
Toda tisti, ki je brez greha, naj prvi vrže kamen." Jezus Kristus 
prepušča zadevo njihovi lastni vesti.  
Ko prešuštnica ostane sama z Jezusom, ji izrazi usmiljenje, toda 
hkrati jo odločno pozove, naj ne greši več. Pismouki so jo želeli 
obsoditi, Jezus pa ji je želel odpustiti ter grešnico ozdraviti in ji dati 
novo možnost. Njegovo dejanje je vključevalo izbiro − ali se bo vrnila 
na svojo prejšnjo pot greha in smrti ali pa bo sprejela Božjo ponudbo 
odpuščanja, obnove in novega življenja v njegovem kraljestvu miru, 
pravičnosti in ljubezni. Podaril ji je odpuščanje in nov začetek 
življenja.  
Božja milost nam omogoča, da se soočimo s svojim grehom, kakršen 
je, ter se s skesanim srcem in hvaležnim duhom za Božje usmiljenje 
in odpuščanje obrnemo k Bogu Očetu.  


