
   

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

NOVO LETO-MARIJA BOŽJA MATI
02.01.2023	
PONEDELJEK		
Bazilij	in	Gregor	Nazianški
03.01.2023	
TOREK		
v	božičnem	času

KAPELA:	
18.00

++RAJKO, ZORA IN VIKTOR OREL, Tomaj 
112 
(obiskujem družine v KRIŽU)

04.01.2023	
SREDA	
v	božičnem	času

KAPELA:	9.00 DEK. KONFERENCA 
(sv. maša po osebnem namenu)

05.01.2023	
ČETRTEK	
v	božičnem	času

(obiskujem v KRIŽU)

06.01.2023	
PETEK	
GOSPODOVO	RAZGLAŠENJE

KAPELA:	
18.00

++ CVETKA IN MIRKO ABRAM, Tomaj 
75a 
(obiskujem v KRIŽU)

07.01.2023	
SOBOTA	
v	božičnem	času

				KAPELA:	
18.00	

++ FURLAN in GRMEK, Dobravlje 3 
(obiskujem v KRIŽU)

08.02.2023	

NEDELJA	JEZUSOVEGA	
KRSTA

KAZ L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

+ MILKO ZLOBEC, Ponikve 6 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ                                                     QR KODA ZA OZNANILA         

Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime 
Jezus	

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21)


Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in 
dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je 
bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili 
temu, kar so jim povedali pastirji. 
Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem 
srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so 
slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo 
dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, 
kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. 

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.01/LETO XI.                                              01.januar 2023 

Z veroukom začenjamo naslednji 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. Kar korajžno. 
Poleg tega obsiki na domu niso zatesnejeni 
samo na božični čas do Svečnice, lahko 
kadarkoli.

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


RAZMIŠLJANJA

(Lk 2,16-21) - 


V tem kratkem odlomku evangelist Luka povzema osupljivi božični dogodek: 
danes je vredno izpostaviti dva vidika: izkušnjo pastirjev in držo Marije, ki jo danes 
obhajamo kot Božjo mater.

Pastirji so prvi prejemniki evangelija in prvi apostoli evangelija: evangelij je Kristus, 
apostol pa je tisti, ki ga oznanja in ga dela navzočega v svetu. Passtirji  gredo 
takoj na kraj, ki so ga nakazale nebeške moči; preverjajo, ali je to, kar so rekli 
angeli, res; končno povedo, kaj so videli, vsem, ki jih srečajo.

Izkušnje ne morete povedati po nekakšnih govoricah kot npr. je djala soseda! V 
zadevah vere ne moremo biti gledalci; ali smo protagonisti ali pa nič.

Zato je vero treba živeti osebno, sicer ni prava vera; Ali se spomnite prilike o 10 
devicah, 5 modrih in 5 nespametnih? Olje za lučke predstavlja vero, ne more se ga 
posojati drugim, ki ga nimajo... pričaš lahko le osebno... Tako kot na sodišču: 
zaslišane so neposredne priče zadevnega dejstva in s svojim (zapriseženim) 
pričevanjem, mu dajejo vrednost resnice.

Glede zanesljivosti pastirjev: ni bilo mogoče, da so lagali; kar so videli, ni bilo nič 
drugega kot dejstvo običajnega življenja; nič izjemnega, nič 
znanstvenofantastičnega ali vizionarskega: novorojenček v jaslih, zanj skrbi mlada 
mamica in bdi oče. 

Dovolite mi ta paradoks: izjemni vidik učlovečenja je njegova absolutna 
vsakdanost! Kajti Beseda želi priti ravno v vsakdanjik našega bivanja. 

Ali veste, kaj pomeni "navaden"? Pred pridevnikom, ki označuje preprostost, pa 
tudi povprečnost, brez česa izjemnega, (navaden) dobesedno pomeni, da spoštuje 
red stvari, ki ostaja znotraj reda, znotraj norme. 

Točno to, kar je Bog želel od svojega sina, za naše odrešenje: učlovečena Beseda 
tako postane ena izmed nas, preprost človek zelo skromnega izvora, podvržen 
zakonom in navadam svojega časa. Dokaz za to je (njegova) obreza, ki se je 
zgodila osem dni po njegovem rojstvu, v skladu z Mojzesovo postavo.

Beseda, ki je prišla med nas, da razglasi novo zavezo med ljudmi in Bogom, ki za 
vedno razveljavi postavo, sestavljeno iz predpisov in odlokov, kot jo opredeljuje 
sveti Pavel, ko piše kristjanom v Efezu (2,15), prav On, Beseda, se podredi 
judovski postavi, ostane pod Mojzesovo postavo, ki jo ni prišel odpravit, marveč 
dopolnit ...

Prišel bo čas, ko bo obrezovanje, znak pripadnosti judovskemu ljudstvu, 
'zamenjal' s krstom, znakom pripadnosti, ne več ljudstvu, ampak Bogu.

Toda čas za to še ni prišel ... Čas je, da se izpolnijo prerokbe starodavnih spisov in 
tudi napoved angela Mariji: otrok izhaja iz Davidovega rodu, ta otrok se bo 
imenoval Jezus: rod je bil zagotovljen, kot vemo, od očeta Jožefa; pravzaprav je iz 
tega razloga šel v Betlehem, Davidov rojstni kraj, da bi se popisal; enako velja za 
ime »Jezus«, ki ga je otroku lahko dal le Jožef in tako dokazal svoje očetovstvo.


Prišel bo čas, ko bo obrezovanje, znak pripadnosti judovskemu ljudstvu, 'zamenjal' 
s krstom, znakom pripadnosti, ne več ljudstvu, ampak Bogu.

Toda čas za to še ni prišel ... Čas je, da se izpolnijo prerokbe starodavnih spisov in 
tudi napoved angela Mariji: otrok izhaja iz Davidovega rodu, ta otrok se bo imenoval 
Jezus: rod je bil zagotovljen, kot vemo, od očeta Jožefa; pravzaprav je iz tega 
razloga šel v Betlehem, Davidov rojstni kraj, da bi se popisal; enako velja za ime 
»Jezus«, ki ga je otroku lahko dal le Jožef in tako dokazal svoje očetovstvo.


Citiram Pavlove besede iz pisma Efežanom: iz teh besed izhaja tudi razlog, da se 1. 
januar praznuje kot svetovni dan miru:

“Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, 
to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v 
sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba 
z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi 

ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili 
blizu. Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu. Potemtakem niste 
več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste 
na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, v katerem 
se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu.Vanj se z 
drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu.” (Ef 2,14-22)

Ločevalni zid, na katerega namiguje apostol poganov, je bila prav Mojzesova 
postava, ki je začrtala neprehodno mejo med Izraelci in vsemi drugimi narodi.

Judovska diaspora, zaradi katere so se Judje razkropili po vsej Evropi, kasneje pa v 
Ameriki in drugod, ni bila naklonjena integraciji, nasprotno, strogo jih je ločevala in 
jih silila v koncentracijo v eni sami soseski, getu, žalostnem izrazu znanem po 
dogodkih, ki so se zgodili med drugo svetovno vojno v mestih, vpletenih v konflikt.

Svetovni dan miru je priložnost, da prepoznamo zamere, ki nas še ločujejo, in jih 
odstranimo v imenu vere v odpuščanje, ki nam ga je ponudil nebeški Oče v krvi 
svojega Sina. Govor ni omejen samo na mir med ljudmi kot najvišje dobro, pri 
katerem moramo vsi sodelovati, če ne neposredno, vsaj z molitvijo; mir, na katerega 
se sklicuje papež Frančišek v svoji nedavni okrožnici Fratelli tutti, je spodbuda, naj 
prepoznamo »poti miru za celjenje ran«, ki so prisotne v naših družinah, med 
možem in ženo, med starši in otroki, med brati, ... In potem, v šoli, v pisarni, v 
tovarni, na ulici, med družbenimi razredi, med državljani in tujimi manjšinami,...

Pomiriti se z drugimi je mogoče, če smo pomirjeni sami s seboj.

Vidite torej, kako je mir vsesplošna značilnost življenja samega.

To je načelo zakopanega semena, ki rodi sadove, ki presegajo obseg.

To je zakon dobrega, ki se širi spontano ...

Če mislimo, da nimamo orodij za delo za mir – osebno ne verjamem! - vsaj ne 
delajmo ovir tistim, ki se z velikim pogumom, zgledno ponižnostjo in z določeno 
mero odrekanja opravljajo to delo.


MIR IN VSE DOBRO V LETU GOSPODOVEM 2023



