
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
7 VELIKONOČNA NEDELJA

Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v 
sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa 
jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne 
prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. 
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in 
zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. (Jn 
17,13–15.18–19) 

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

Vse veroučence vabimo, da se skupaj s prvoobhajanci udeležujejo tridnevnice 
od četrtka do sobote. Skupaj se bomo pripravljali na to slavje, ki bo v nedeljo, 
20. maja ob 10h v tomajski cerkvi. Prav tako vas vabimo, da se skupaj s 
celotnim občestvom udeležujete birmanske devetdnevnice. Birma je praznik 
cele župnije. Na nedeljo 20.maja zaključimo veroučno leto, veroučna spričevala 
pa boste prejeli (tisti seveda, ki ste spričevala prinesli) 30. junija ob sklepu 
oratorija pri sv. Antonu. V nedeljo, 20.5. v Vremah srečanje starejših in 
maziljenje. Odhod avtobusa iz Tomaja ob 14.45. Sv.maša je tam ob 16h. V 
soboto, 2.junija srečanje sodelavcev Karitas v Klancu ob 10.30. Po maši 
druženje. V nedeljo,10.junija ob 16h srečanje c.pevskih zborov v Sežani ob 
16h. KS Tomaj vabi k čistilni akciji v tem tednu, o vsem boste obveščeni. 
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Jn 17,11–19 
PRAVA NOVICA – RESNICA, KI OSVOBAJA 

Dragi bratje in sestre, v Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v 
občestvu. Človeško bitje, podoba in sličnost Stvarnika, je sposobno izraziti ter podeliti 
resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako 
graditi spomin in razumevanje dogodkov. Toda človek, če hodi za svojo ošabno 
sebičnostjo, lahko popači tudi uporabo sposobnosti sporočanja. Pačenje resnice je 
značilen simptom izkrivljenosti. Nasprotno pa po zvestobi Božji logiki postane sporočanje 
področje izražanja lastne odgovornosti v iskanju resnice ter v izgradnji dobrega. Danes 
smo v kontekstu vedno hitrejšega sporočanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu 
»lažnih novic«, tako imenovanih »fake news«. To nas vabi k razmišljanju in k skupnemu 
prizadevanju preprečevanja širjenja lažnih novic ter ponovnem odkrivanju vrednosti 
novinarskega poklica ter osebni odgovornosti vsakega pri sporočanju resnice. 
Dejstvo je, da nobena dezinformacija ni nenevarna, saj zaupanje v to, kar je lažno, 
prinese nesrečne posledice. Tudi navidezno majhno izkrivljanje resnice ima lahko 
nevarne posledice. »Fake news« pogosto postanejo nalezljive, saj se zelo hitro razširijo 
in jih je težko zajeziti, ne toliko zaradi logike podelitve, značilne za »družabna omrežja«, 
temveč zaradi njenega oprijema nenasitljivega poželenja, ki se z lahkoto prebudi v 
človeškem bitju. Prav tako imajo tudi ekonomski in koristoljubni nameni za dezinformacijo 
svoje korenine v želji po oblasti; željo ukrasti svobodo srca. Sedaj je jasno, zakaj vzgoja 
za resnico pomeni vzgojo za razločevanje, preverjanje in preudarjanje želja ter nagnjenj, 
ki se gibljejo znotraj nas, da ne bi brez dobrega v sebi zagrizli v vsako skušnjavo. 
Nenehna okužba z varljivo govorico zatemni notranjost osebe. Kako se torej ubraniti? 
Najbolj korenito zdravilo za virus lažnosti je ta, da se pustimo očistiti resnici. Človek 
odkrije in ponovno odkrije resnico, ko jo v samem sebi doživlja kot zvestobo in 
zanesljivost tistega, ki ga ljubi. Samo to osvobaja človeka: »Resnica vas bo 
osvobodila« (Jn 8,32). 
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14.05.2018  
PONEDELJEK  KRIŽ

    
19.00 ✞ Iztok Starc, Križ 176

15.05.2018  
TOREK  KAPELA

    
  8.00  Po namenu od drugod

16.05.2018 
SREDA  
Janez Nepomuk, duhovnik

KRIŽ
   

19.00 ✞✞ Štoka, Križ, p.n. iz  
Nove Gorice

17.05.2018 
ČETRTEK  
Tridnevnica

Ž.CERKEV 19.00 V čast angelom varuhom, 
Tomaj 120

18.05.2018 
PETEK 
Tridnevnica

Ž.CERKEV 19.00 Za prvoobhajance in starše, 
Križ 254 C

19.05.2018 
SOBOTA 
Tridnevnica

Ž.CERKEV 19.00 Za prvoobhajance in starše, 
Filipčje Brdo 1 B

20.05.2018 
BINKOŠTNA NEDELJA 
Tomaj - slavje prvega sv. 
obhajila

KAZLJE 

TOMAJ 

  

  8.30 

10.00

✞✞ Marija in Ivan Seražin, 
Kazlje 29 

ZA ŽUPLJANE

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Biti eno s Kristusom v nebesih je cilj našega 
življenja. Doseči ga moremo, če smo z njim in s 

svojimi bližnjimi povezani že tu na zemlji. V tem 
tednu, ki je pred nami, se potrudimo, da se 
bomo povsod skupno zbirali; svoje privatne 
želje podredimo prijateljstvu v družini, v službi, 
v šoli, župniji … 
Sodelovanje in Kristusova ljubezen naj nas 

združujeta, da bomo povsod razodevali njega, ki 
je dal za nas vse svoje življenje. Ne pozabimo 

namreč, da nas Jezus pošilja v svet, da bi ga ta po  
 nas spoznaval. 

MAJNIK – priložnost za družinsko bogoslužje 

Ž e d o l g o s e 
Slovenci v maju 
spominjamo Marije 
in mu pravimo kar 
Marijin mesec. V 
cerkvi so vsak večer 
t a k o i m e n o v a n e 
»šmarnice«, ko se 
z b i r a m o i n 
razmišljamo o Mariji. 
Tudi doma bi morala 
te dni imeti Marija 
posebno mesto. Gre 
torej za nekakšne 
d o m a č e 
» š m a r n i c e « . 
Marijino sliko – ki 

ima po mnogih vernih družinah že svoje mesto - bi tokrat redno krasili s cvetjem 
in morda s prižgano svečko ali kakšno drugačno lučjo. V veliki kmečki družini 
ima recimo vsak od enajstih otrok svojo majhno vazo z rožo, ki jo sam postavi 
pred Marijino sliko v kotu, a tudi oče in mati imata vsak svojo. Družinski člani, 
posebno mlajši, se lahko vrste v skrbi za cvetje.  
Morda bi vzeli tudi večji list papirja, nanj prilepili kakšno Marijino podobico, 
zraven pa z velikimi črkami napisali za vsak dan ali za nekaj dni, morda za vsak 
teden kakšno misel o njej, predvsem iz evangelija. Seveda se da takšen 
družinski plakat narediti tudi brez slike, zlasti če ni pri roki primerne … Če 
družina obiskuje šmarnice v cerkvi, se lahko zvečer potem pogovorijo o tistem, 
kar je bilo povedanega o Mariji ali o kristjanih, ki jo skušajo posnemati, predvsem 
v izpolnjevanju svojega življenjskega poslanstva in v ljubezni do Kristusa. Bilo bi 
tudi primerno prebrati kakšnega od odlomkov iz evangelijev.  
Slovenci imamo izredno veliko Marijinih pesmi in je seveda prav ta mesec lepa 
prilika, da bi jih skupaj peli, ali zbrani pod Marijinim »kotom« ali pri običajnih 
molitvenih prilikah (jed, večer, jutro). Lepo bi bilo, če bi se naučili kakšno novo 
pesem. Nenazadnje imamo tudi lepo zbirko CD-jev s takimi pesmimi. Če vsak 
dan izmolimo – seveda prirejeno starosti udeležencev – eno od petnajstih 
skrivnosti rožnega venca, bomo v enem mesecu dvakrat premislili ta »evangelij v 
malem«, kot nekateri pravijo rožnemu vencu. A lepo bi tudi bilo, ko bi sestavili 
svojo družinsko molitev Mariji, primerno domačim okoliščinam in družinskemu ter 
zakonskemu vzdušju. 
Obisk kakšne vaške kapele, Mariji posvečene cerkve ali Božje poti pa bi se v 
cvetnem mesecu prilegel duši in telesu.


