NEDELJSKI EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
JEZUSOV KRST

Mr 1,7–11
kdaj BO IMEL OČE TUDI NAD NAMI VESELJE?
V današnjem evangeliju je omenjen dvojni krst.
Prvega je delil Janez. Sam pravi o njem: Jaz vas krščujem z vodo. Čeprav
je bil »vodén«, je imel svojo vrednost. V tistih, ki so ga prejemali, je deloval
toliko, kolikor so imeli vere in spokornega duha. Temu Janezovemu krstu
so danes podobni krsti otrok tistih staršev, ki živijo le še neko obrobno
krščanstvo. Duhovniki jim ustrežejo, ker ne želijo ugasiti tlečega stenja in
zlomiti nalomljenega trsa. Izkustvo pa nas uči, da v večini primerov po
takem »vodenem« krstu stenj nič bolj ne zagori in trs ostane še naprej
nalomljen. Drugi krst, ki ga omenja evangelij, je krst s Svetim Duhom.
Janez napoveduje, da bo z njim krščeval »tisti, ki pride za njim«.
Smemo reči, da smo s tem krščeni mi, ki so nas starši krščansko vzgojili,
mi pa smo, ko smo odrasli, dopustili, da ta krst v nas deluje. Sprejeli smo
vero v Boga, ker smo spoznali, da nas ta vera in ta krst očiščuje, osrečuje
in osvobaja. Ali moremo reči, da so svobodni tisti kristjani in župljani, ki so
sicer krščeni, morda celo pri istem kamnu, pa so med seboj sprti? Ali sta
svobodna mož in žena, krščena in cerkveno poročena, če živita v stalnem
prepiru? Toliko smo župniki in kaplani svobodni, kolikor se znamo in
hočemo pogovarjati o skupnem in složnem delu v župniji in dekaniji. O
svobodi v naši slovenski Cerkvi moremo toliko govoriti, kolikor smo
kristjani sposobni sesti za isto mizo in skupno urejati zadeve naše
krajevne Cerkve. To ne pomeni, da bi morali vsi enako misliti, saj smo
prejeli različne darove. Pomeni pa, da smo dolžni vztrajno iskati in končno
najti skupni jezik, saj smo rojeni iz istega krsta in obdarovani od istega
Duha. Temu se reče »teologija osvoboditve«. Le če jo bomo uresničevali,
bo imel Oče nad nami veselje.
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Tiste dni je prišel
Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je
krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je spuščal
nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas
iz nebes: »Ti si
moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Mr 1,9–11)

OBVESTILA
V
tem
tedenu
obiskujem družine v Tomaju
in Križu. V soboto v Šepuljah.
Če kdo želi obisk v večernih
urah mi kot običajno
sporočite. Z veroukom
nadaljujemo 8. januarja. V
torek, 9. 1. ob 18h srečanje
Župnijskega pastoralnega
sveta. S škofijskim dekretom
1.januarja 2018 Župnija Tomaj
obsega župnijo Tomaj, dosedanjo župnijo Avber, ki postane
podružnica in podružnico Kazlje,ki pa nikoli ni bila izključena
iz župnije Tomaj. Župnija Pliskovica, ki je bila dosedaj v
soupravi, pa postane podružnica župnije Dutovlje.

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

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Vsak krst se najprej podeljuje v veri
tistega, ki za krst zaprosi
(katehumena). Kjer so krščenci
otroci, se jim krst podeli v veri
s t a r š e v i n b o t r o v, p a t u d i
celotnega cerkvenega občestva.
Vsi smo torej poklicani k
odgovornosti za to, da bo seme vere,
ki je bilo v otroka položeno pri sv.
krstu, moglo rasti ter dozoreti v
sad odrasle vere krščenca. To je
velika odgovornost, ki se je tako
starši in botri, pa tudi člani
župnijskih občestev vse premalo
zavedamo.
Zaradi tega dejstva je sveti papež
Janez Pavel II. tako močno
poudarjal t. i. »družinsko pastoralo«.
Obenem pa je spodbujal tudi
župnijsko pastoralo v vseh njenih
različnih oblikah in skupinah: v
zakonskih, molitvenih, bibličnih,
mladinskih,… skupinah, kakor tudi
odgovornost bolnih, ostarelih in
drugih članov župnijskega
občestva. Prav vsi smo poklicani
in vsi poslani, da vsak na svoj
način prispevamo k apostolatu, vsi
moremo in moramo biti pričevalci,
apostoli Kristusa in njegove ljubezni.

08.01.2018
PONEDELJEK

KAPELA

09.01.2018
TOREK

KAPELA

17.00

10.01.2018
SREDA

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

11.01.2018
ČETRTEK

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

12.01.2018
PETEK

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

13.01.2018
SOBOTA

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

14.01.2018
2 NEDELJA MED LETOM

KAZLJE

8.30

✞✞ Seražin in Terbižan, Kazlje 21

Teden molitve za edinost
kristjanov

TOMAJ

10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Pavlin Oglejski

8.00

Po namenu od drugod

✞✞ Alma in Srečko Šperne, p.n.
Kazlje

Dobri Jezus,
popolnoma se ti darujem.
Zaupam ti vse svoje želje in upe, hkrati pa tudi
svoje skrbi in trpljenje. Izpolni vse načrte,
ki jih imaš z menoj. In hvala za vse darove,
prejete pri svetem krstu.
Naj z njimi skrbno ravnam
ter z njimi služim tebi in ljudem.
Izlivaj name svojo milost in
daj, da ob pomoči Svetega Duha,
stopam po pravih poteh.

