RAZPORED SV. MAŠ - med tednom so svete maše med tednom ob 18.00

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

22.11.2021
PONEDELJEK

KAPELA OB
Cecilija, devica in mučenka 18H

+ MILAN MIKLAVEC, Grahovo brdo 6

23.11.2021
TOREK

KRIŽ ob 18h

+ NAĐA FABAC, Križ 145

KAPELA OB
18H

V ZAHVALO ZA 40 LET DELA, PN. ŽVAB,
Dutovlje

Klemen, papež, mučenec

24.11.2021
SREDA
Andrej Dung Lang, muč.

Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 18,33-37)

Katarina Aleksandrijska

26.11.2021
PETEK
Valerijan Oglejski, škof

Virgil in Modest, škofa in
apostola Koroške

28.11.2021
1. ADVENTNA
NEDELJA
( nedelja Karitas )

21. NOVEMBER 2021

Kristus spričuje, da je res
Kralj

25.11.2021
ČETRTEK

27.11.2021
SOBOTA

Štev.:48/LETO IX.

AVBER OB
18H

KAZLJE ob
8.30

TOMAJ ob
Začetek novege cerkvenega 10.00
leta

++ GRMEK in FURLAN, Dobravlje 3

+JOŽE ŠKAPIN, Kazlje 16
ZA ŽIVE IN POKOJNE V ŽUPNIJI

Verouk REDNO. K verouku in k maši lahko pridejo otroci, če imajo
opravljeno testiranje v šoli. To morajo potrditi starši s pisno izjavo.
Povezava za obrazec: http://zupnija-tomaj.rkc.si/2021/11/11/
evidencni-list-za-veroucence/
Za udeležbo pri maši velja pogoj PCT in dokazilo z osebnim dokumentom za
vse od 12.leta dalje, kot to velja povsod. Na žalost je ta omejitev tudi v
cerkvi.
Poglejte Youtube kako 7 letni deček sam opravi samotestiranje: https://
youtu.be/PY-kzuCDIhw
Čeprav je pred vrati že skoraj zima, vabimo k “celodnevemu” češčenju na 1.
adventno nedeljo po maši - začetek ob 10.45, sklep ob 16h. V času
epidemije je molitev še kako potrebna. Natančneje pri maši.
Pri tej maši tudi blagoslov adventnih venčkov. Vabimo starše, da jih skupaj
z otroki pripravite doma.

Tisti čas je Pilat rekel
Jezusu: »Si ti judovski
kralj?« Jezus mu je
odgovóril: »Praviš to sam
od sebe ali so ti drugi
povedali o meni?« Pilat je
odvrnil: »Sem mar Jud?
Tvoj narod in véliki
duhovniki so te izročili
meni. Kaj si storil?« Jezus
je odgovóril: »Moje
kraljestvo ni od tega
sveta. Ko bi bilo moje
kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil
izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej
si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz
sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor
je iz resnice, posluša moj glas.«

Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna strani: https://zupnija-tomaj.rkc.si.
TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel
Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

RAZMIŠLJANJA
“Vzporedni mehanizem” po cerkveno: bodo novodobni
kvazikrščanski razsvetljenci ustanovili paralelno Cerkev?
V veroizpovednem obrazcu, ki ga molimo ob nedeljah in praznikih,
katoličani izpovedujemo, da verujemo v eno, sveto, katoliško in
apostolsko Cerkev. Torej, kljub našim delitvam v zemeljskem življenju
(ker tu pač še niso nebesa) in številnim cerkvam, izpovedujemo vero
v eno Cerkev, ker je tudi Kristusovo telo eno. Pa četudi navzoče v
mnogih koščkih posvečene hostije.
Eden prvih velikanov Cerkve na vzhodu sv. Ignacij Antiohijski je bil
velik zagovornik edinosti, zlasti v odnosu do škofa. “Kakor ni torej
Gospod ničesar storil brez Očeta, ker je z njim edin, niti sam niti po
apostolih, tako tudi vi ničesar ne delajte brez škofa in
prezbiterjev,” piše v Pismu Magnezijcem. Ali ni ta beseda preroška za
današnji čas, ko se znotraj krščanskih občestev zaostruje razkol
zaradi pogledov na covid19 in cepiva? In bodimo iskreni, epidemija
je, kot smo že nekajkrat pisali, naplavila na površje veliko doslej
prikritih zablod. In še nikoli doslej ni bilo mogoče na družbenih
omrežjih prebrati toliko mnenj, da sedanji papež Frančišek zagotovo
ni pravi papež – če bi bil pravi papež, bi menda razglašal Božjo voljo,
češ da cepljenje prinaša pogubo in je korak v pekel. Tako nekako.
No, o tem, da je cepivo prejel tudi zaslužni papež Benedikt XVI.,
seveda niti besede. Je tudi on novodobni Juda Iškarjot?
Toda tu ni bistvena debata o cepljenju. Če ste pozorni na razne
novodobne preroke, se izražajo zelo prefinjeno: “Mi, ki smo Bogu
poslušni”. Zanimivo. Spomnimo se pojava gnosticizma v antičnem
času. Kdo so bili gnostiki? To so bili tisti, ki so imeli skrivno
(spo)znanje, torej gnozo. Bili so neke vrste “razsvetljeni”. Prav ta
pomen izraža tudi ime Buda, ki ga poznamo kot začetnika
duhovnega gibanja in danes enega najbolj poznanih azijskih verstev.
Tudi pojem “iluminat” dejansko pomeni isto: imeti posebno
razsvetljenje in spoznanje. Kot je znano, iluminate pogosto enačimo
s prostozidarji in njihovim skrivnim vplivom. Znano nam je obdobje
razsvetljenstva – gre za obdobje novega veka, ki naj bi prineslo
napredek in osvoboditev izpod spon krščanstva.

Vendar ne moremo ravno reči, da so zagovorniki in protagonisti te
dobe prinesli napredek krščanstvu navkljub, ampak prav zaradi
krščanstva samega. Razni revolucionarji in apostoli brezbožnega
napredka pa so pot v “lepšo prihodnost” tlakovali s krvjo, pa naj bo
to v času francoske revolucije ali pa slovenske različice leninizma iz
leta 1945.
Ali imamo tudi med kristjani posebne vrste “razsvetljencev”? Lahko
bi rekli, da obstajajo in da jih je zadnje čase vse več. Imajo višjo
vrsto spoznanja, so bolj razsvetljeni kot ostali in gorje, če jim kdo
ugovarja. Zagotovo imajo več razsvetljenja od papeža in vseh
škofov, zato si jemljejo pravico, da nas pozivajo, naj poslušamo le
tiste škofe, ki so res poslušni Bogu. Ker ONI (razsvetljeni) TOČNO
vedo, kateri škofi so to. Kdor ni pripravljen poslušati teh, ki so
povsem odprti za Božja sporočila in za razne “knjige resnice”, se ga
seveda označi najmanj za omejenca in slepca, če že ne za
kakšnega satanista.
Če nam torej novodobni (kvazi)krščanski razsvetljenci dajejo
navodila, naj ne poslušamo papeža, ker je tako ali tako lažen, se
lahko torej vprašamo, ali morda ne ustanavljajo t. i. paralelne
Cerkve, v kateri bodo oni sami edini veljavni razlagalci nauka. Je bil
en zahodni razkol v 16. stoletju premalo? Je bila avignonska
sužnost ter čas izgona papežev premalo? Mar nismo že pretekla
desetletja ves čas poslušali razsvetljene apostole, ki so oznanjali
“raj na zemlji”? In sedaj uvajamo v Cerkev nov “vzporedni
mehanizem” (gre sicer za naslov nove knjige dr. Rada Pezdirja)?
»Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih,
znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njihovih sadovih jih boste
spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? Takó
vsako dobro drevo rodi dobre sadove, slabo drevo pa slabe. Dobro
drevo ne more roditi slabih sadov in slabo ne dobrih. Vsako drevo, ki
ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Po njihovih
sadovih jih boste torej spoznali.«(Mt 7, 15-20)
(povzeto po: blagovest.si )

