
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
9 NEDELJA MED LETOM

Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo,  
življenje rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali. Jezno jih je 
premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo njihovih 
src rekel človeku: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in roka je 
bila ozdravljena. (Mr 3,4–5) 

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

Vabimo vse veroučence, da se skupaj s celotnim občestvom udeležujete 
birmanske devetdnevnice, ki bo potekala na različnih krajih. Spremljajte 
oznanila.  
Ta teden imamo devetdnevncio na različnih krajih: v ponedeljek v Pliskovici, 
torek v Križu, sredo v Britofu, ostale dneve je v župnijski cerkvi. Vse maše so 
ob 19h. 
Ponovna prošnja: prosim za posredovanje skupnih fotografij prvoobhajancev v 
letih 2014/15/in16 v Tomaju in Pliskovici.  
V tem tednu prosim starše birmancev, da uredite tudi prostor okrog cerkve in 
pokosite travo ob stopnišču. Čeprav bo nekaj klopi rezerviranih za starše in ožje 
sorodnike brimancev, je cerkev dovolj velika, da se slovesnosti udeležite vsi. Ta 
dan ne bo sv. maše v Kazljah, vabljeni v Tomaj.
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Mr 2,23–3,6 
DANES NIMAM ČASA 

Ali se nam ne dogaja, da ob vsej zaposlenosti in ihtavi dejavnosti pozabljamo na 
bistveno? Naši dnevi so izpolnjeni z neštetimi obveznostmi, naš rokovnik je 
prepoln in včasih v njem že zmanjkuje prostora, kamor bi vpisali naloge, ki nas 
še čakajo. Dnevi, tedni, meseci nam minevajo v zasopli naglici. Potem se pa 
kakšen večer nenadoma zdrznemo in zavemo, da smo ob vsem tem pozabili in 
zanemarili bistveno. Ugotovimo, da smo si vzeli premalo časa zase, za družino, 
za tihoto, molitev, predvsem pa za sočloveka, za obisk, na katerega je kdo spet 
zaman čakal. 
Takrat se navadno vključi naš samoobrambni mehanizem. Takoj imamo pri roki 
vsakovrstne izgovore: »Saj nimam časa. Toliko dela je.« Najpogostejše 
opravičilo! Kolikokrat nam prav pride! A če bi bili res iskreni, bi morali oddati še 
eno kratko besedico: nimam časa zate. Kajti vsak dan imamo vsi zemljani do 
sekunde enak odmerek časa: 24 ur. Izgovor »Nimam časa« pomeni torej: Nekdo 
drug je zame pomembnejši, nekaj drugega sem postavil na prvo mesto. Toliko 
imam časa za nekoga, kolikor je tisti človek zame vreden.« 
»Sin človekov je Gospod tudi sobote,« je rekel Jezus. To se pravi: Gospod in 
gospodar naših delovnih in prazničnih dni, gospodar našega časa. Nismo si 
sami izbrali, kdaj hočemo priti na svet, in tudi čas našega odhoda nam je 
neznan. Nekdo drug je gospodar našega časa. 
V resnici ne potrebujemo več časa, ampak modrosti, da bi vse ure prav izrabili. 
Nekaj ur moramo prihraniti za stvari, ki niso ukaz in dolžnost: za tihoto in 
zbranost, za igro in razvedrilo, za ljudi ob poti našega življenja, ki potrebujejo 
človeka. Vsaka ura je kot košček njive, ki bi jo morali preorati in v brazde 
posejati ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile dober sad. 
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04.06.2018  
PONEDELJEK  
Devetdnevnica do sobote

PLISKOVICA
    
19.00 Po namenu od drugod

05.06.2018  
TOREK  
Bonifacij, škof in mučenec

KRIŽ
    
19.00 Po namenu od drugod

06.06.2018 
SREDA  BRITOF

   

19.00 Po namenu, Tomaj 90a

07.06.2018 
ČETRTEK  Ž.CERKEV 19.00 Po namenu, Tomaj 92

08.06.2018 
PETEK 
SRCE JEZUSOVO

Ž.CERKEV 19.00 Po namenu od drugod

09.06.2018 
SOBOTA 
Marijino Brezmadežno Srce

Ž. CERKEV 19.00 Po namenu od drugod

10.06.2018 
10. NEDELJA MED 
LETOM 
Zunanja slovesnot Srca 
Jezusovega

TOMAJ 

  

10.00 ZA ŽUPLJANE 
(slovesna sv. maša ob birmanskem 
slavju)

RAZPORED SV. MAŠ DODATNA OBVESTILA IN SPODBUDE

Naj bom zvest, Gospod,z nitko upanja 
in z malo čistosti.To je vse, kar iščem. 
Naj bom zvest, Gospod,z vinom iz tvojega keliha 
in z vsakodnevnim kruhom. 
To je vse, čemur sledim. 
Naj bom zvest, Gospod,s kančkom veselja 
in z okusom sreče.To je vse, čemur pojem. 
Naj bom zvest, Gospod, 
s tvojim imenom na mojih ustnicah  
s krikom zaupanja. 
To je vse, za kar sem čuječ.Naj bom zvest, Gospod, 
s sprejetjem tvojega dihas tem nepovratnim darom. 
To je vse, kar ljubim. 

MOLITEV ZA DOMOVINO OD 13. MAJA VSAK DAN DO 3.JUNIJA 
2018.  

Molitev za domovino 
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te 
za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V 
času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani 
udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za 
pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. 
Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se 
zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje 
kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. 
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas! 

POSEBNO OBVESTILO 
Zaradi nove Evropske uredbe o varovanju podatkov (GDPR), bodo na 
spletu maše za pokojne osebe poimenovane npr. takole: ,Križ, za 
pokojne, p.n. iz Križa in ne več kot dosedaj npr. “sv.maša za pokojno 
Francko Mikuž, Duplek 15”. Tiskana oznanila, ki jih boste dobili v 
cerkvi, pa bodo vsebovala zapis kot do sedaj, vendar z vašim 
dovoljenjem, ker boste ob naročilu sv. maše, posebej če gre za pokojno 
osebo dobili posebno potrdilo, ki ga bo treba podpisati. Kako bo urejeno 
še vse ostalo, za sedaj še nimamo posebnih instrukcij, razen  novega 
Pravilnika o verski dejavnosti, ki je dostopen tudi na spletu - povezava do 
njega je urejena tudi na naši spletni strani: http://zupnija-tomaj.rkc.si Vse 
ostale informacije dobite lahko preko maila: gabrijel@zupnijatomaj.net 

ORATORIJ 2018: 
Na spletni strani župnije http://zupnija-tomaj.rkc.si  imate prijavnico za 
Oratorij. Zapisali smo, da je rok za prijavo 3. junij. Še danes lahko 
prijavite otroke. Kasnejših prijav ne bomo sprejemali. 
Oratorij bo potekal kot običajno v prostorih župnišča in na travniku od 
torka 26.junija do sobote 30. junija s sv. mašo pri sv. Antonu ob 15h. Po 
maši boste prejeli spričevala za veroučno leto 2017/18. Vsak dan 
začenjamo ob 9h in zaključujemo ob 16h. 
Starše prosimo, da za ta dan pripravite sladke dobrote za naše otroke. 
Potem pa veselo v poletne počitnice, a ne pozabite: vsako nedeljo nas 
Jezus vabi k sv. maši.

http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijel@zupnijatomaj.net
http://zupnija-tomaj.rkc.si
http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijel@zupnijatomaj.net
http://zupnija-tomaj.rkc.si

