NEDELJSKI EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA

Lk 1,57–66.80
KAJ BO IZ TEGA OTROKA?
Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju
Janezovo rojstvo, podobno kot malo kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje
Jezusa, Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka,
s katerim je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi
Johanan in pomeni 'Bog je milostljiv'. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je
oznanjal krst spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na
Odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek
Krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega
Mesija. Pred očmi lahko imamo prizor oznanjenja rojstva Janeza Krstnika
duhovniku Zahariju v jeruzalemskem templju. Njegova žena Elizabeta, sorodnica
Jezusove matere Marije ('teta'), je vztrajno prosila Boga, da bi jima naklonil
potomstvo, po katerem bi bila deležna sreče mesijanskih časov. Ko je Elizabeta
po uslišani prošnji le rodila sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po očetu, toda
Zaharija je vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez je njegovo ime.« Tedaj je spet
mogel govoriti: začasna onemelost je bila kazen, ker ni veroval angelovemu
oznanilu. Sorodnike in sosede je ob vsem tem obšel strah in spraševali so se,
kaj bo s tem otrokom, ko se že ob njegovem rojstvu dogajajo tako nenavadne
stvari. Janez je bil rojen za to, da pripravi pot Odrešeniku. To nalogo je izpolnil,
ko je Jezusa predstavil ob krstu v Jordanu. »Kaj bo iz tega otroka?« se lahko
vprašamo ob rojstvu vsakega otroka. Vsak človek je po Božjih načrtih enkraten
in neponovljiv, vsakemu je določena posebna naloga, ki jo mora izpolniti prav on
in nihče drug. Na to pa ga morajo pripraviti predvsem njegovi starši pa tudi drugi
vzgojitelji
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Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je
deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so
se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse
njihove sosede in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so
to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka?
Gospodova roka je bila z njim.« (Lk 1,62–66)

OBVESTILA IN SPODBUDE

ORATORIJ 2018:
Oratorij bo potekal kot običajno v prostorih župnišča in na travniku od torka
26.junija do sobote 30. junija s sv. mašo pri sv. Antonu ob 15h. Po maši boste
vsi prejeli spričevala za veroučno leto 2017/18. Vsak dan začenjamo ob 9h in
zaključujemo ob 16h. Starše prosimo, da za ta dan pripravite sladke dobrote za
naše otroke. Potem pa veselo v poletne počitnice, a ne pozabite: vsako nedeljo
nas Jezus vabi k sv. maši. Kosilo imajo otroci v župnišču. Starši lahko prinesete
tudi kakšne “priboljške”. Ker bodo otroci uporabljali tudi bazen, prinesejo
primerno obleko in brisače. Porazdeljeni bodo v skupine, vsak dan ena skupina
ali dve za bazen. O tem bodo otroci obveščeni vsak dan posebej. Za varnost
otrok je primerno poskrbljeno. OB PRIHODU BOSTE MORALI PODPISATI
POSEBNO IZJAVO, kar zahteva novela o varstvu podatkov GDPR.

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

Gospodar
vesolja in
kralj vseh
narodov in
jezikov,
prosimo te,
razlij svojo
milost na
Slovenijo,
našo domovino in domovino naših prednikov. Podeli ji svobodo,
varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo
na poti k duhovni in družbeni prenovi po svoji volji. Sprejmi kri, ki
je bila darovana za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da
bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh. Posebej te
prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici
in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v
njegovem zavetju. Vsem pa, ki so odšli po svetu, a zavestno
sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo, pomagaj, da se ohranijo
v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bodo živeli
Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški
družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma
kličemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

25.06.2018
PONEDELJEK

KAPELA

8.00 ✞ Po namenu od drugod

26.06.2018
TOREK

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

29.06.2018
PETEK

Ž.CERKEV

9.00 ✞ Bogdan Vran, Tomaj 97

30.06.2018
SOBOTA

Sv.Anton

15.00 Oratorijska sv. maša

BRITOF

17.30 Poročna sv. maša

ORATORIJ 2018

27.06.2018
SREDA
ORATORIJ 2018

28.06.2018
ČETRTEK
ORATORIJ 2018

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA
ORATORIJ 2018

ORATORIJ 2018

01.07.2018
13 NEDELJA MED
LETOM
(Zunanja slovesnost
sv.Petra in Pavla)

KAZLJE
TOMAJ

8.30 ✞✞ Čehovin in Bizjak,
Kazlje 27
10.00

ZA ŽUPLJANE
(Posebej za pokojne Tomajce in
vse pozabljene duše)
- DAROVANJE ZA CERKEV -

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim,
ti vidiš in na vsa moja pota paziš.
(Ps 139,1–3)

