
  
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
CVETNA NEDELJA GOSPODOEGA TRPLJENJA 

Ko je bil v Betaniji,  v hiši Simona Gobavca, in je 
sedèl pri mizi, je prišla žena z alabastrno 
posodicodragocenega dišavnega olja iz pristne 
narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo 
glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili 
med seboj: »Čemú ta potrata olja?«Jezus pa jim je 
rekel: »Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo 
mi je storila. Vnaprej mi je pomazilila telo za 
pogreb. Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo 
oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar 
je ona storila, njej v spomin.«  
(Mr 14,3–4.6.8–9) 

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

VELIKI TEDEN: 
Ponedeljek, 26.3. ob 17.45 velikonočna spoved v Tomaju (župnišče) 
Torek, 27.3. ob 17.45 velikonočna spoved v Križu 
Veliki četrtek: darovi pri maši namenjeni za potrebe Karitas 
Veliki petek: darovi ob božjem grobu - za potrebe cerklva v Palestini. V Sežani 
spovedni dan od 7h - 19h v okviru Radijskega misijona. Priložnost za spoved je 
tam tudi v ponedeljek, torek in sredo. Razpored v oznanilih župnije Sežana.  
Velika sobota: darovi pri maši za potrebe domače cerkve 
Blagoslov velikonočnih jedi: Ponikve ob 14.30; Avber ob 15.00; Dobravlje ob 15.30; 
Grahovo Brdo  ob 16.00; Utovlje ob 16.30; Križ ob 17.00, Tomaj po vigiliji; Kazlje na 
veliko noč po maši. 
Velika noč: pred mašo v Kazljah in v Tomaju procesija z Najsvetejšim okrog 
cerkve. Pri vseh mašah darovi (ofer) za cerkev. Želim vam lepo pripravo na 
velikonočno praznovanje. Tudi velikonočna spoved bo za to koristna. 
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Mr 14,1–15,47 
Sodni postopek, ki ni končan 
Na cvetno nedeljo nam Cerkev bere poročilo o Jezusovem trpljenju in 
smrti ali pasijon. Ob tem pretresljivem besedilu se je razlagalcem vedno 
postavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za Jezusovo smrt: Judje ali 
Rimljani? Ali je jezus umrl zato, ker se je razglašal za Mesija, torej zaradi 
verskih razlogov, ali pa zaradi političnih, ker naj bi bil ščuval k uporu proti 
Rimljanom? Znanstveniki so ugotovili, da so Jezusa obsodili tako Judje 
kot Rimljani. Njegovo obsodbo je izzval nenavaden splet verskih in 
političnih razlogov. Najbolj neposredno odgovornost gotovo nosijo tedanji 
judovski voditelji, nikakor pa ne vsi takratni Judje, še manj seveda kasnejši 
judovski rodovi. Še bolj temeljno vprašanje je, zakaj je moral Sin človekov 
sploh trpeti. Odgovor bomo našli, če pomislimo na Judovo izdajstvo, na 
Petrovo zatajitev, na Pilata, ki si umiva roke, na vojake, ki si pohlepno 
delijo obsojenčeva oblačila, na morilca Barabo in oba razbojnika. V njih se 
nam odkriva resničnost, ki je pripeljala Jezusa na križ: to je bila teža 
grehov vsega človeštva. »Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na 
les,« piše apostol Peter. »Zaradi naših grehov je bil ranjen, potrt zaradi 
naših hudobij« (Iz 53,5). Za vsemi omenjenimi stojijo množice, ljudje vseh 
časov, stojimo tudi mi. Ko na cvetno nedeljo poslušamo pasijon in bralec 
zapre knjigo, pomislimo, da se ta zgodba pravzaprav še ni končala. 
»Nekdanji tožniki so mrtvi, priče so odšle domov. Sodnik je zapustil sodno 
dvorano. Toda Jezusov proces še vedno traja.« Tako končuje svojo knjigo 
judovski pisec P. Winter, ki opisuje te dogodke. Jezusov sodni postopek še 
traja in se ponavlja v vsakem učencu in v vsakem človeku, ki trpi in je 
preganjan zaradi pravice. Obnavlja ga vsakdo, ki s odloči za greh in se s 
tem pridružuje vpitju množice: »Ne tega, ampak Baraba! Križaj ga!« 
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26.03.2018  
PONEDELJEK  KAPELA

    
18.00 Po namenu od drugod

27.03.2018  
TOREK  KRIŽ

    
18.00 ✞✞ Starc, Križ 158

28.03.2018 
SREDA  KRIŽ

   

19.00 ✞✞ Miroslav in Marija Macarol, 
Križ 188

29.032.2018 
VELIKI ČETRTEK  

KAZLJE 

TOMAJ

18.00 

19.30
Po namenu od drugod 

✞ Ana Nusdorfer, Tomaj 7

30.03.2018 
VELIKI PETEK  

KAZLJE 

TOMAJ

18.00 

19.30

Obredi velikega petka 

Obredi velikega petka

31.03.2018 
VELIKA SOBOTA  
Vigilija Velike noči

TOMAJ  19.30 ✞ Slava Nusdorfer, Tomaj 7

01.04.2018 
NEDELJA - 
VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA

KAZLJE 

TOMAJ 

AVBER

     
  8.00 
   
10.00 

11.30

Po namenu, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Po namenu, Ponikve 30

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje 
enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel 
podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil 
kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse 
do smrti, smrti na križu.  (Flp, 2, 6–8) 
Jezusove misli in občutja izhajajo iz njegove popolne pokornosti 
Očetu, ki želi, da se podarja bratom in sestram vse do darovanja 
samega sebe na križu. Enačiti se z Jezusom torej pomeni 
poglabljati vsak dan pokornost Očetu, ki želi, da se podarjamo 
bratom in sestram vse do darovanja nas samih.To pomeni biti 
kristjani. Ne samo za duhovnike, redovnike in redovnice, ki nimajo 
družine in so odmaknjeni od sveta, temveč za vse: moške, ženske, 
mlade, stare, delavce, ljudi v različnih poklicih, poročene ali 
samske, izobražene ali neizobražene. Nobene življenjske situacije 
ni, ki ne bi zahtevala, da smo poslušni Bogu in da se podarjamo 
bratom in sestram. Vsak kristjan, če hoče biti kristjan, mora po tej 
poti. Vse drugo je dodatek. Taki kristjani so sol in luč okolij, v 
katerih živijo. »Ampak to je težko!« Res je, toda samo to vodi v 
veselje in slavo. Ne samo v posmrtnem življenju. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

S cvetjem in zelenjem, ki smo ga na to 
cvetno nedeljo prinesli blagoslovit v 
cerkev, odnesimo na svoje domove tudi 
skrivnost in bistvo te nedelje, da se 
bomo v tem velikem tednu res lahko še 
dobro pripravili na naš največji praznik 
– Kristusovo vstajenje


