
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
5 VELIKONOČNA NEDELJA

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na 
meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več 
sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in 
jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako 
tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in 
jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.«  
(Jn 15,1–5) 

OBVESTILA IN SPODBUDE

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 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

Otroci: prvomajske počitnice do 6.5. V 
mesecu maju ste otroci povabljeni k 
šmarnični pobožnosti, ki bo tam, kjer 
je tisti dan sv.maša. 
V četrtek, 3.5. ste povabljeni k 
češčenju Najsvetejšega v kapeli, v 
soboto zjutraj pa k hvalnicam. 
V veroučni šoli se še dobimo v tednu 
po 6.5., zaključimo 13.5. Tridnevnica 
za prvoobhajance v Tomaju: od 
17.5.-19.5., v Kazljah: od 24.5.-26.5., 
začetek devetdnevnice za birmance 
1.6. in srečanje s škofom Jurijem. 

Štev.:18/letnik VI.                     29. APRIL 2018

Jn 15,1–8 
PRETAKANJE SOKOV 
Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo na trti – Kristusu. Stopnje te rasti pa so 
različne.Prva stopnja nam je bila podarjena s stvarjenjem. Bivamo, ker nas je 
hotela »izgovoriti« Beseda, ki je po njej vse nastalo. Ta Beseda je bila tudi 
življenje, zato živimo. 
Na višjo stopnjo smo dvignjeni po učlovečenju. »Zaradi nas ljudi in zaradi 
našega zveličanja je prišel iz nebes in postal človek,« izpovedujemo v obrazcu 
vere. Omogočeno nam je bilo življenje milosti. 
Kar je bilo pri učlovečenju omogočeno, je bilo pri krstu uresničeno. Povezani 
smo bili s Kristusom, po njem z Očetom in Duhom; kot mladiko nas je vcepil na 
Božjo trto. Sok nadnaravnega življenja je iz trte – Kristusa – začel pretakati v 
nas in nas naredil deležne Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše 
človeške narave. 
Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, kadar vse, kar nam je bilo po krstu podeljeno 
brez naše vednosti, sprejmemo zavestno, hote in premišljeno. Tedaj postane 
naša vera osebna, poraja se iz prepričanja, hrani se iz osebnega pogovora. Sok, 
ki se je poprej iz trte – Kristusa – prelival v mladiko – mene – podzavestno in 
samodejno, se je sedaj pretaka vame ljubezensko in prijateljsko. 
Kdor se tega zaveda, je poklican, da postane rodovitna trta. Naš čas pričakuje 
od svojih sinov in hčera, da si natočimo čistega vina. 
Mati številne družine je pripovedovala: »Dogajalo se je, da je kateri od otrok 
postajal vse bolj težek in nemogoč. Čutila sem, kaj mi je storiti: izkazovati mu 
moram več pozornosti, posvečati več ljubezni in zanj več moliti. Ko sem to 
storila, se je otrok umiril. Vse je bilo spet dobro.« 
Naš čas je v marsičem podoben nemogočemu otroku. Kdor med nami je veren, 
ve, kaj mu je storiti. 
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30.04.2018  
PONEDELJEK  Po namenu drugod

01.05.2018  
TOREK  
Sv. Jožef, Delavec

Po namenu drugod

02.05.2018 
SREDA  
Atanazij, škof

Po namenu drugod

03.05.2018 
ČETRTEK  
Filip in KJakob, apostola

KAPELA 19.00 V čast sv. Duhu, Tomaj 19 
(Po maši češčenje Najsvetejšega - Šmarnice)

04.05.2018 
PETEK 
Florijan, mučenec

BRITOF 19.00 ✞✞ Milan in Adi Leskošek,  
Tomaj 93 (šmarnice)

05.05.2018 
SOBOTA KAPELA   8.00 Po namenu od drugod 

(Hvalnice, šmarnice)

06.052018 
6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 
(nedelja turizma)

KAZLJE 

KRIŽ 

     
  8.30 
   
10.00

✞✞ Skapin in Trampuž, Kazlje 16 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ 

»Če ostanete v meni in 
moje besede ostanejo v 
vas , p ros i te , karko l i 
hočete, in se vam bo 
zgodilo.« 
Jezus, hvala, ker si nam 
dal tako veliko obljubo, in 
hvala, ker tvoje besede 
n i k o l i n e u s t v a r j a j o 
praznih iluzij, ampak nas 
učijo sprejemati življenje. 
Hva la , ker se lahko 

Spoštovani. 
Iniciativni odbor zastopnikov Župnije Tomaj in Kulturnega društva Tomaj izpolnjuje obljubo dano na 
sestanku, kjer se je predstavilo potrebo po obnovi klturnih spomenikov v naši vasi, da vam ob koncu 
zbiranja finančnih sredstev poda poročilo o obnovi, hkrati tudi s prošnjo, da s podobno akcijo 
nadaljujemo tudi v letošnjem letu 2018. 
Do današnjega datuma, 16.4.2018 smo prejeli na župnijski TRR ali direktno preko zastopnikov, ki so 
vas obiskali na domu naslednja sredstva za obnove, navedene v informacijskem oglasu: 
 

DAROVALCI znesek Porabljena sredstva 
Darovalci iz vasi Tomaj osebno 
zastopnikom 

7.179,00€ 12.376,00€ 

Izročili osebno župniku iz 
Tomaja 

450,00€ OSTANEJO SREDSTVA ZA 
NADALJNJO OBNOVO KOT JE V 
PROGRAMU 

Izročili osebno župniku iz 
drugih vasi 

235,00€  

Polog od drugod na TRR 220,00€ 5.508,00€ 
Pologi pravnih oseb na TRR 4.300,00€  
Donacija za oder za pilastre 2.500,00€  
Subvencija Občine Sežana 3.000,00€  
SKUPAJ:  17.884,00€  

 
Od skupne vsote je Občina Sežana prispevala 3.000,00€, Agrarna skupnost Tomaj 2.500,00€, vse 
ostalo podjetniki in vaščani. Z zbranimi sredstvi se je obnovila dotrajana poslikava Toneta Kralja, oba 
Rožetova stebra in del vzhodne fasade, kjer je bil očitno vzrok zamakanja na poslikavo. Ob tem je 
treba poudariti, da smo od leta 2013 do danes z vašimi sredstvi, fondom župnije Tomaj in 
neimenovanimi donatorji od drugod (40.000,00€) obnovili notranjščino župnišča z vsemi potrebnimi 
posegi, elektrifikacijo, vodovodom, izolacijami, zamenjavi stropov, varovalnimi instalacijami, 
centralnim ogrevanjem na pelete, preureditvijo pastoralnih prostorov z arhivom in novimi 
sanitarijami, napeljavi strelovoda, elektrovoda, sanitarnih odplak, komunikacijskih vodov do 
gospodarskega poslopja in novih tlakov v pritličju (sanitarije, hodnik, učilnica, arhiv). V cerkvi sv. Petra 
in Pavla smo z sredstvi župljanov, nabirkami ob koncertih (3.800,00€) v letu 2016 obnovili orgle. 
Vrednost obnove 21.554,00€ (od tega posojilo v višini 5.000,00€, ki ga je treba še vrniti). Samo vaščani 
ste ob tem projektu prispevali 14.858,00€. Pred očmi imamo tudi dokončano obnovo strehe in delno 
zvonika podružnice v Utovljah v višini 24.647,54€. Od tega je župnija s prodajo zemljišča prispevala 
9.600,00€, Občina je prispevala 14.416,50€, vaščani 3.600,00€. Brez poravnave porabe elektrike v 
cerkvi (plačuje župnija Tomaj) jim ostane še 2.599,96€ za umestitev stolpne ure. 
V Kazljah je dogovorjeno z Restavratorskim centrom restavriranje stranskega baročnega oltarja (cca. 
2.700,00€) in sanacija ometa v zakristiji (cca. 1.500,00€). 
V Tomaju pa je na vrsti temeljita obnova podpornega zidu v Britofu. Zaprosili bomo na Občino za 
sofinanciranje in upam, da bomo s skupnimi močmi lahko zbrali potrebna sredstva za obnovo. 
Predračun obnove je 13.201,68€. 
Skratka lahko rečemo, da smo v letih 2013/18 vsaj na gospodarskem področju naredili veliko. Žal je 
tako, da ne utegnemo niti dobro nazdraviti, ko se pojavijo novi problemi. In teh je še veliko. Eden takih 
je tudi sanacija strehe na gospodarskem poslopju, kjer obstaja nevarnost porušitve zahodnega zidu. 
Prostori v nadstropju niso več varni za oratorijsko dejavnost. Ostajajo v vrsti še vsi projekti, ki smo jih 
navedli v obvestilih za obnovo kulturnih spomenikov. Pripravljamo tudi načrt za naslednje projekte 
skupaj s Kulturnim društvom Tomaj. 
 
Poročilo sestavil Gabrijel Vidrih, župnik 

FINANČNO	POROČILO


