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ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
SVETA TROJICA

Mt 28,16–20
KRŠČUJTE V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA

Krst, o katerem govori Jezus svojim apostolom, ima čisto določen pomen.
Potopiti narode v ime Očeta, Sina in Svetega Duha pomeni nagovarjati jih, da se
puste preoblikovati po Svetem Duhu, ki želi v slehernem človeku uresničiti Božje
posinovljenje, ga s tem posinovljenjem seznanja in slehernega privede do tega,
da spozna, kako je tudi on sam v resnici sin Boga. Vendar dejavnost Svetega
Duha ne more biti magična. Sveti Duh ne more delovati drugače kot pri tistih, ki
se mu dajo voditi. Treba je vedeti, da vsakega človeka prav ta pripravljenost za
Božji poduk neizogibno vodi v trpljenje s Kristusom, šele potem bo lahko z njim v
slavi. Z nekaj besedami je težko izraziti pomembnost tega, kar so delali apostoli,
ko so krščevali narode. Poverjena jim je bila služba ponovnega ustvarjanja ali
prerajanja, ki ga prinaša Jezusov Duh. Bolj ko bodo učenci ubogljivi, lažje se bo
vse narode dalo vključiti v članstvo ene same Očetove družine in jih narediti
podobne njegovemu edinorojenemu Sinu. Čisto logično pride na vrsto še zadnje
Jezusovo naročilo: »Učite jih spolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal.« V
kolikor se bodo narodi dali poučiti oziroma bodo po svojem krstu sprejeli
preoblikovanje po Svetem Duhu, bodo iz tujcev postali sinovi. Ves smisel je v
tem, da bodo ljudje mogli že iz zunanjega obnašanja apostolov opaziti, da so to
ljudje, ki se puste voditi Duhu, na njih se izkustveno vidi delovanje in notranja
prisotnost Duha. V primeru, da bi apostoli izgubili pogum zaradi obsežnosti
naloge, in še zato, da bi nam pomagal, da bi jim lažje zaupali glede njihovega
poslanstva, jim je Jezus dal še tole obljubo: »In glejte, jaz sem z vami vse dni do
konca sveta.« Odslej vse poteka čisto drugače. Ali ni tudi nam lažje govoriti o
Bogu v ozračju ljubezni, ki jo on sam navdihuje in ki je v našem srcu po vzgibih,
ki dajejo polet našemu duhu, ter po navdihih, ki narekujejo naše odločitve?
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Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na
zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte:
jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18–20)

OBVESTILA IN SPODBUDE
Vabimo vse veroučence, da se skupaj s celotnim občestvom udeležujete birmanske
devetdnevnice, ki bo potekala na različnih krajih. Spremljajte oznanila.
V petek, 1. junija nas obišče g. škof Jurij v Tomaju v župnijski cerkvi: ob 18h srečanje
g. škofa z birmanci, starši in botri, ob 19h sv. maša (vabljeni pevci), po maši pa
srečanje z Gospodarskim in Pastoralnim svetom v župnišču.
V soboto birmanska devetdnevnica v Avberju ob 19h.
Prošnja: prosim za posredovanje skupnih fotografij prvoobhajancev v letih
2014/15/in16 v Tomaju in Pliskovici.

Prisrčna hvala dobrim ženam za čiščenje župnišča. Prav bi bilo, da bi se
kdaj pa kdaj ojunačile tudi mame, ki imajo otroke pri verouku, vsaj za
čiščenje prostorov, ki jih otroci uporabljajo - kapelo, sanitarije in učilnice.
Tudi kakšnega junaka bi rabili za košnjo trave okrog župnišča.

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
Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.
Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Mt 28,19

28.05.2018
PONEDELJEK

KRIŽ

19.00 ✞✞ župljani, p.n. iz Križa

Sveto pismo nam razodeva: Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. Teologija nam
poskuša pomagati razumeti Boga in zato govori o »Sveti Trojici«, »troedinem«
Bogu. Izraz nam povzroča preglavice. Za nas eden ne more biti trije in obratno.
Zapletov pa s tem še ni konec! Ker pač ne moremo misliti na Boga, ne da bi mu
pridali telo, kakršno je naše, imamo pred očmi ali neko osebo s tremi glavami ali
pa starčka z belo brado, ki ima ob sebi čednega mladega moža z dolgimi
temnimi lasmi in nad glavo belega goloba. In kako naj bodo starec, mladi mož in
golob ena oseba? Sveto pismo se izogiba takim umetelnim domišljijskim
predstavam in nam kaže Boga v delovanju, kot Očeta, kot Sina in kot Svetega
Duha. Kako je mogoče, da so trije eno in eden trije, ni pomembno. Važno je
čudovito sporočilo tega razodetja: Bog ni kakšen samotar, temveč skupnost
ljubezni. Samotar, zaprt v svojo neskončno mogočnost, bi nam vzbujal strah.
Bog pa je skupnost. Je družina. Je potreba, odprtost, sprejemanje drugega. Bog
je ljubezen. Ljubezen pa nikoli ne vzbuja strahu. Ljubezen priteguje in
opogumlja.

29.05.2018
TOREK

KAPELA

19.00 V čast Materi Božji za zdravje,

30.05.2018
SREDA

UTOVLJE

19.00

31.05.2018
ČETRTEK

Ž.CERKEV

19.00 V zahvalo Materi Božji, po

Ž.CERKEV

19.00 Po namenu od drugod

MOLITEV ZA DOMOVINO OD 13. MAJA VSAK DAN DO 3.JUNIJA 2018.

02.06.2018
SOBOTA

AVBER

19.00 ✞✞ župljani, p.n. iz Avberja

Molitev za domovino
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za
naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se
pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno
oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in
otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno
predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj
vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in
ljubezni. Amen. Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!
POSEBNO OBVESTILO
Zaradi nove Evropske uredbe o varovanju podatkov (GDPR), bodo na spletu
maše za pokojne osebe poimenovane npr. takole: ,Križ, za pokojne, p.n. iz Križa
in ne več kot dosedaj npr. “sv.maša za pokojno Francko Mikuž, Duplek 15”.
Tiskana oznanila, ki jih boste dobili v cerkvi, pa bodo vsebovala zapis kot
do sedaj, vendar z vašim dovoljenjem, ker boste ob naročilu sv. maše,
posebej če gre za pokojno osebo dobili posebno potrdilo, ki ga bo treba
podpisati. Kako bo urejeno še vse ostalo, za sedaj še nimamo posebnih
instrukcij, razen novega Pravilnika o verski dejavnosti, ki je dostopen tudi na
spletu - povezava do njega bo urejena tudi na naši spletni strani: http://zupnijatomaj.rkc.si Vse ostale informacije dobite lahko preko maila:
gabrijel@zupnijatomaj.net

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

01.06.2018
PETEK
SV. JUSTIN, mučenec
Birmanska devetdnevnica

Birmanska devetdnevnica

03.06.2018
9 NEDELJA MED LETOM
Birmanska
devetdnevnica

KAZLJE
TOMAJ

Hvala, Bog Oče,
da si se nam razkril
preko svojega Sina.
Hvala za Sina,
da nam je postal enak
in da je prišel odkupit naše grehe,
hvala za Svetega Duha,
ki ostaja vedno z nami.
Prosimo te,
da bi znali živeti v tem trojstvu
in da bi v vse svoje odnose
vključevali tudi tebe, o Gospod.
Amen.

p.n. Tomaj

✞✞ župljani, p.n. iz Ajdovščine

namenu iz Tomaja

8.30
10.00
10.45
11.30

✞ župljan, p.n. iz Kazelj
ZA ŽUPLJANE
Krstno bogoslužje
Krstno bogoslužje

