
   

ŽUPNIJA TOMAJ
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

09.01.2023	
PONEDELJEK		
Andrej	Corsini	škof
10.01.2023	
TOREK		
Agaton,	papež
11.01.2023	
SREDA	
Pavlin	Oglejski,	škof

KRIŽ:	18.00 + PETER in IRENA FURLAN, Križ 134 

12.01.2023	
ČETRTEK	
Tatjana,	mučenka

(obiskujem v KAZLJAH) - pogojno

13.01.2023	
PETEK	
Hilarij,	škof

(obiskujem v KAZLJAH) - pogojno

14.01.2023	
SOBOTA	
Feliks	Nolanski,	duhovnik

		 (obiskujem v PONIKVAH)- pogojno

15.02.2023	

2	NEDELJA	MED	LETOM

KAZ L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

++ TERBIŽAN, Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ                                                     QR KODA ZA OZNANILA         

Jezus je ob krstu videl 
prihajati nadse Božjega 
Duha 
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17)


Tisti čas je prišel Jezus iz 
Galilêje k Jórdanu do 
Janeza, da bi se mu dal 
krstiti. Janez ga je hôtel 
odvrniti od tega in je rekel: 
»Jaz bi se ti moral dati krstíti, 
pa ti hodiš k meni.« Jezus je 
odgovóril in mu rekel: »Pústi 
zdaj, kajti spodobi se nama, 
da tako izpólniva vso 
pravičnost.« Tedaj mu je 
pústil. Po krstu je Jezus takoj 
stopil iz vode, in glej, odprla 
so se nebesa. Videl je 

Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In 
glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim 
imam veselje.«


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

Štev.02/LETO XI.                                              08.januar 2023 

Z veroukom začenjamo ta teden, od 
9.1.2023 dalje. 

Za obisk na domu rad vidim, da vas 
je več skupaj, zato je primerno, da 
se za obisk dogovorimo po telefonu 
in določimo primeren dan in čas 
obiska. V dopoldanskem času 
dobim doma samo starejše, za 
mlajše je primernejši večerni čas.  
Poleg tega obsiki na domu niso 
zatesnejeni samo na božični čas do 
Svečnice, lahko kadarkoli. 
Ker nimam avta, so obiski 
navedeni v oznanilih le pogojni! 
Hvala zarazumevanje.

https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


LETNO	POROČILO

Pastoralno poročilo za leto 2022 
V letošnjem letu 2022 je bilo v župniji Tomaj:

- KRSTOV: 4

- POROK: 0

- POGREBOV: 13

- VEROUK: 1.raz.: 3

                    2.raz.: 3

                    3.raz.: 5

                    4.raz.: 1

                    5.raz.: 8

                    6.raz.: 0

                    7.raz.: 7

                    8.raz.: 5

Skupaj: 32 otrok (Tomaj), + Kazlje: 3

Animatorji: redno 4

Birmanci v letu 2022: 12

Nedeljniki: po zadnjem štetju (povprečje): Kazlje: 22, Avber: 0; Tomaj: 70

ŽPS: redno 5-6 članov

ŽGS: občasna srečanja: 7-8 članov

Biblična skupina: redno 5-6 udeležencev

Karitas: nimam podatkov (medžupnijska Dutovlje-Tomaj)


FINANČNO POSLOVANJE V LETU 2022

Nabirke nedeljskih miloščin, ki se oddajo na škofijo:

1.Kvatre: 4 v letu: 13.3./12.6/25.9./18.12.22 - t.j. tudi za pomoč bodočim 
duhovnikom na študiju doma ali v tujini (Teološka fakulteta, itd.)

2.Božji grob (veliki petek) (15.4.22)

3.Solidarnostni sklad za duhovnike: (8.5.22)

4.Petrov novčič (3.7.)

5.Misijonska nedelja: (23.10.)

6.Zahvalna nedelja: (6.11)

7.Nedelja Karitas: (27.11.)

8.Sklad nedeljniki: - za delno kritje socialnega zavarovanja - po obračunu 
škofijskega računovodstva

9.Škofijski zavarovalni sklad: za delno zavarovanje cerkenih stavb

10.Škofijske tiskovine: - po obračunu računovodstva

11.Takse: za škofijske upravne postopke

12.Prodaja nepremičnin župnije: 10% od prodaje v sklad za izredno pomoč 
župnijam

13.Stroški škofijskih pisarn: po obračunu računovodstva

Oddano na škofijo za te postavke: 2.512,87€


PRIHODKI V ŽUPNIJI 
TOMAJ: 6.785,23€

AVBER: 276,00€

KAZLJE: 2.577,80€

Skupaj: 9.639,03€

POSEBNI DAROVI - NOVO OZVOČENJE TOMAJ: 7.200,00€ - poravnano v celoti

(objava na spletni strani in ž. arhivu)

GLAVNI ODHODKI V ŽUPNIJI:

ŠKOFIJA: 2.512,87€

ELEKTRIKA (CERKVE IN ŽUPNIŠČE, ter ogrevanje): 3.235,10€

ŽUPNIJSKA PISARNA (tisk oznanil, internet in telefonija, pisarniški material, 
veroučni pripomočki, ipd) - cca. 800,00€

POSOJILA ŽUPNIJI:

DOLGOROČNA (IZ PREJŠNJIH LET): 9.000,00€

POSOJILO V LETU 2022: 2.700,00€

Stanje na TRR Tomaj, 31.12.2022: +737,08€ 
ŽUPNIK: 
Vsako NEDELJO IN PRAZNIK župnik mašuje (pro populo) za vse župljane - to so 
običajno t.i. binirane ali trinirane maše, ki se oddajo na škofijo. Ker v župniji ni čez 
leto dovolj naročil za maše, župnik v Tomaju za te maše iz svojega odda na škofijo 
cca. 1.180,00€ v sklad za duhovnike in pomoč za Solidarnostni sklad.

Uravnilovka za duhovnike je 11.100,00€, kar je nad tem prihodkom se od neto 
celotnih prihodkov odda 10% na škofijo v solidarnostni sklad (SSD). Plače, kot jo 
imajo duhovniki skoraj po vseh državah EU, v Sloveniji duhovniki nimamo. Naš 
dohodek je dnevno mašni dar (sedaj 23€),  taksa ob pogrebih in porokah in darovi 
ob blagoslovih, upokojeni duhovniki pa dobijo pokojnino, ki je minimalna, odvisno 
koliko se je vplačevalo v pokojninsko blagajno.  Obvezno zdravstveno zavarovanje 
in za upokojene duhovnike (in vse ostale) tudi “prostovoljno” pri Vzajemni ali kakšni 
drugi zavarovalnici plačujemo vsi. Plačuje se dohodnina (osebno), in davki od 
najemnin, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča (zaenkrat samo župnišče) in 
prispevki za vzdrževanje gozdnih cest.

Duhovnih poklicev je vse manj, pa ne zaradi ekonomskega stanja, ampak zato, ker 
ljudje duhovnikov/mašnikov marsikje ne potrebujejo več, razen še za zadnji 
blagoslov pri pogrebu, ki bi ga pa lahko opravili celo laiki, oz. stalni diakoni.


Načrti za naprej v župniji. 
Pripravljen je projekt obnove strehe in zvonika v AVBERJU po navodilih in 
zahtevah Zavoda za kulturno dediščino Nova Gorica. Izbran je izvajalec. Celotna 
investicija je cca. 93.000,00€. V veliko pomoč nam je mag. Vojko Terčon, ki je 
pripravil celotno projektno dokumentacijio “pro bono”. Računamo na pomoč 
Ministrstva za kulturo (če bomo izbrani 50% investicije) in na morebitno subvencijo 
Občine Sežana. Ostalo bo slonelo na darežljivosti vernikov Avberja, Ponikev in 
Gradenj. Če investicije ne bomo zmogli, projekt obnove propade in se nadaljuje 
propadanje cerkve sv. Nikolaja. Potem lahko upamo samo še na čudež.



