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OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
SVETA DRUŽINA 

2. sveti večer 

In glej, bil je v Jeruzalemu  
mož, ki mu je bilo ime Simeon;  
bil je pravičen in bogaboječ  
in je pričakoval  
Izraelove tolažbe in  
Sveti Duh je bil z njim.  
Razodeto mu je bilo  
od Svetega Duha,  
da ne bo videl smrti,  
dokler ne bo videl 
 Gospodovega Maziljenca.  
In Simeon jih je blagoslovil  
in rekel Mariji, njegovi materi:  
»Glej, ta je postavljen v padec  
in vstajenje mnogih v Izraelu  
in v znamenje, kateremu  
se bo nasprotovalo –  
pa tudi tvojo lastno dušo  
bo presunil meč –  
da se razodenejo misli 
 iz mnogih src.« 

(Lk 2, 25–26.34–35) 
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V tem tedenu obiskujem družine v Tomaju. Če kdo želi obisk v večernih 
urah mi kot običajno sporočite. 
Želim vam blagoslovljeno Novo leto Gospodovo 2018. Naj bo zdravo in 
prijazno do vseh. Bog daj zdravja, medsebojnega razumevanja, sreče in 
uspehov pri delu, v vaših vinogradih in na poljih, na delovnih mestih, v 
šoli in tudi pri naših nameravanih obnovah spomenikov in drugih 
prepotrebnih popravilih. Naj nam ne zmanjka korajže in dobre volje. 
Z veroukom nadaljujemo 8.januarja. 
V soboto, 6.januarja ob 18h vas Kulturno društvo Tomaj vabi v Vaški dom 
na koncert vokalne skupine NONET VITRA z naslovom “Lepa je naša 
dežela”.

Štev.: 1/letnik VI.            31. DECEMBER 2017

Lk 2,22–40 
DRŽATI OTROKA KAKOR SIMEON 

Upam, da vas danes, na nedeljo, na praznik svete Družine navdaja veselje, veselje 
vsakega nad svojo družino. Upam, da ste v tem prazniku družine ponosni na svojo 
družino, vsak na svojo ženo, na svojega moža, na svoje otroke, otroci na svoje 
starše. Ne zaradi tega, ker so vaše družine idealne, ne zaradi tega, ker bi bile naše 
družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni 
drug drugemu, da bi sprejemali drug drugega, in da bi v tej odprtosti za življenje, v 
odprtosti za sočloveka izpolnjevali Božjo voljo. Družina je tisti prvi in 
najpomembnejši prostor, v katerem ima človek zavetje, v katerem ima oporo, v 
katerem lahko stoji in raste v samostojnost, iz katerega lahko odhaja pokončno in v 
katerega se lahko vedno znova vrača za pot, da more postati pokončen. In če mu 
vzamemo družino, potem bomo dobili nekoga, ki ne bo imel nobene opore več. 
Človeka brez opore pa lahko premika čisto vsaka sapica, niti vetra ni potrebno. 
Lahko ga vodiš od police do police, od ponudbe do ponudbe in mu neprestano 
obljubljaš, kaj mora vzeti, česa se mora oprijeti zato, da bo zadovoljen, da bo 
srečen, da bo njegovo življenje izpolnjeno. Ne bo. Izpolnjeno življenje je lahko samo 
v družini, v kateri si sprejet in v kateri sprejemaš druge, v kateri si ljubljen in v 
kateri ljubiš. Slišali smo, kako je Simeon vzel Jezusa v naročje. Ali si predstavljate, 
s kakšno nežnostjo ga je držal. Spomnim se, kako je brat prvič držal v naročju svojo 
prvorojenko, kako je bil simpatično in nežno neroden. Verjamem, da ste bili bolj ali 
manj takšni vsi očetje in v prvem trenutku tudi mame. V tem je nekaj pomenljivega. 
Otroka moraš vedno jemati v naročje, k srcu z nežnostjo, previdno, da ga ne 
poškoduješ, da ti ne bi zdrsnil iz rok. Vedno mora ostati v tvojem naročju, čeprav v 
različnih starostih, na drugačen način. Vedno ga je treba držati v svojih rokah pred 
Gospodom, v templju, da ti bo Gospod odkrival, na kakšen način bodi mama, in na 
kakšen način bodi oče, ko je star eno leto, ko pride v puberteto in ko začne odhajati 
od doma. 
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01.01.2018  
PONEDELJEK  
NOVO LETO, MARIJA 
BOŽJA MATI, DAN MIRU

KAZLJE 

TOMAJ

    8.30 

  10.00

Po namenu od drugod 

✞ Tatjana Šuligoj, Križ 77, kot 8.dan 

02.01.2018  
TOREK  
Bazilij Vel., Gregor Nazianški

KAPELA
    
    8.00 Po namenu od drugod 

03.01.2018 
SREDA  KAPELA

   
    8.00 Po namenu od drugod

04.01.2018 
ČETRTEK  
pred prvim petkom

KAPELA
   
  17.00   Po namenu od drugod 

(češčenje Najsvetejšega)

05.01.2018 
PETEK  
1. v mesecu

KAPELA
  
  17.00 ✞ ✞  Rajko, Zora, Viktor Orel,  

Tomaj 112

06.01.2018 
SOBOTA  
GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

KRIŽ   17.00
Hvalnice ob 8h - Kapela 
✞ Albin Mesar, Križ 203

07.01.2018 
NEDELJA JEZUSOVEGA 
KRSTA 

KAZLJE 

TOMAJ

     
    8.30 

   
  10.00

✞ Marija Kocjan, Kazlje 45, 30.dan 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Prva mati ponižnosti in poslušnosti 
je Marija. Marija hiti v tempelj, da 
bi svojega Božjega otroka darovala 
tistemu, od katerega ga je prejela. 
V spomin na rešitev iz Egipta 
nesejo bogati jagnje, revni pa dva 
golobčka. Kako prisrčno je bilo 
slavje v templju. Simeon je 
vzkliknil: »Sedaj odpuščaš 
Gospod svojega služabnika v 
miru«. Marija, srečna mati, tebe 
poveličujejo vsi rodovi. Marija, 
ponižna dekla! Da bi te vse 
že n e p o s n e m a l e . M a r i j a , 
poslušna mati! Da bi ti vse 
matere sledile v  izpolnjevanju 
zapovedi in svetih običajev. 
Druga mati, ki nas je rodila na ta 
svet, ponesla h krstu po Marijinem 
zgledu, darovala Bogu z gorečo 
svečo, je tvoja in moja ljubljena 
mati. Kako vzvišen običaj za 
matere –blagoslovljeno darovanje 
otroka! Zato pravi Jezus: »Žena 
na porodu je žalostna, ker je 
prišla njena ura. Ko pa porodi 
se ne spominja več bolečin 
zavoljo veselja, ker je človek 
rojen na svet« (prim. Jn 16,21).  
Pred mnogimi leti me je moja mati 
prinesla v cerkev. Bogu in Mariji 
me je darovala. Zaobljubila se 
je Bogu, da me vzgoji za 
Gospoda. Bela obleka in goreča 
sveča sta bili znamenje, da sem 
kot nedolžen otrok dedič 
večnega življenja. Kako me je 
dobra mati vzgojila, kolikokrat 
opomnila, molila, svarila! Kaj je 
nastalo iz mene: kaj je doživela 

moja mati v meni? Me bo nekoč 
na veliki dan sodbe prav tako 
predstavila Jezusu kot nekoč in 
rekla: Tukaj je! Mati, zakaj si mi 
tako zgodaj umrla.  
N i b i l o v a r u h a v t o l i k i h 
nevarnostih, da bi se lahko zatekel 
k tebi, v težki žalosti iskal 
tolažbo na tvojih prsih, te 
vprašal za nasvet. Tukaj na 
zemlji zato nimam več nobene 
matere. 
Zato nam je Bog dal tretjo 
mater, sveto Cerkev, da nas v 
z i b e l k i s p r e j m e v s v o j e 
materinsko varstvo in nas kot 
mati skrbno in ljubeče spremlja 
do groba. Danes nam na 
poseben način blagoslavlja 
srca za veselje. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Gospod, zahvaljujemo se ti  
za vse družine,  
ki se trudijo živeti prave odnose,  
kjer otroci spoznavajo vrednote  
in se naučijo živeti  
smeh in solze življenja.  
Moj Bog, prosim te,  
ohranjaj v naših družinah  
prave vrednote življenja,  
ki naj jih vedno znova črpamo  
iz zgleda Nazareške družine.

	

	


