
 
NEDELJSKI EVANGELIJ ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
SVETA DRUŽINA C 

NEDELJSKI EVANGELIJ

Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji,  
jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo 
razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala,  
sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama 
tako stóril? Tvoj oče in jaz sva  
te žalostna iskala.«  
Dejal jima je:  
»Kako da sta me iskala?  
Mar nista vedela, da moram biti  
v tem, kar je mojega Očeta?« 
  
(Lk 2,45–49) 

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; 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; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Zaključujemo	leto	2018.	Poslovili	smo	se	od	9	faranov	(vsi	žarni	pogrebi),	 le	eden	je	prejel	
maziljenje.	Krščenih	je	bilo	6	otrok	iz	župnije.	Samo	en	otrok	je	cerkvenozakonski.	Imeli	smo	
6	porok,	od	tega	3	iz	župnije.		
Pohvala	 in	 zahvala	 vsem,	 ki	 ste	 v	 dneh	 pred	 Božičem	 pripravili	 cerkve	 za	 božično	
praznovanje.	 Hvala	 za	 okrasitev	 z	 jaslicami	 v	 Avberju,	 Kazljah,	 Križu	 in	 Tomaju.	 Hvala	 za	
voščila,	vaše	darove	in	tudi	“kuhanček”	se	je	po	mašah	v	Tomaju	prilegel.		

Na	Silvestrovo	bomo	obhajali	2.	sveti	večer.	Preživite	ga	lepo	s	svojimi	domačimi,	prijatelji.	
Bog	 daj,	 da	 bi	 nam	 novo	 leto	 2019	 prineslo	 predvsem	 zdravje	 in	 mir.	 Z	 majhnimi	 koraki	
bomo	uspeli	prehoditi	poti,	ki	nas	čakajo.	Zaupajmo	z	močno	vero,	da	je	ZLO	v	svojem	jedru	
premagano,	da	nima	moči.	A	Bog	ne	odrešuje	brez	nas.	Vsak	izmed	nas	je	potreben,	da	po	
svojih	močeh	gradimo	prihodnost.	Pa	ne	samo	zase,	marveč	za	vse	ljudi	dobre	volje.	
Iz	srca	vam	zaželim	SREČNO		in	ZDRAVO	NOVO	LETO	GOSPODOVO	2019.

Štev.:01/LETO VII.              30. DECEMBER 2018 

Lk 2,41–52 DRUŽINA 
Družina	 igra	 pomembno	 vlogo	 v	 življenju	 vsakogar	 izmed	 nas.	 Iz	 zdravih	 družin	 izhajajo	
zdrave	 osebnosti.	 Vsaj	 na	 splošno	 je	 tako.	 Zdravje	 naroda	 je	 odvisno	 od	 zdravih	 družin,	
propad	 naroda	 pa	 se	 začenja	 s	 propadanjem	 družine.	 Cerkev	 se	 tega	 zaveda.	 Ker	 nam	 želi	
samo	dobro,	postavlja	pred	nas	vzor,	ki	naj	bi	se	po	njem	zgledovali	–	to	je	nazareška	družina.	
Ob	vsem	tem	pa	družina	ni	vrednota,	ki	bi	se	ji	moralo	vse	drugo	ukloniti.	Nad	njo	je	človek,	
oseba,	posamezni	član	družine.	Zaradi	njega	je	družina	ustanovljena,	njemu	mora	omogočati,	
da	v	njej	uresniči	samega	sebe.	Mož	se	uresničuje	v	ljubezenski	povezavi	z	ženo,	po	naravi	je	k	
njej	 naravnan,	 v	 njej	 najde	 svojo	 dopolnitev.	 	 Žena	 uresničuje	 svojo	 ženskost	 v	 ljubezenski	
povezavi	z	možem.	Nanj	 je	naravnana	in	v	njem	najde	svojo	dopolnitev.	Oba	se	uresničujeta	
ob	otrocih,	ki	jih	porajata	in	vzgajata.	Nanje	je	naravnana	njuna	telesnost	in	duševnost,	v	njih	
se	dopolnjuje	njuna	oseba	in	skupna	rast.	Otroci	se	uresničujejo	ob	starših.	Iz	njihove	ljubezni	

se	 porajajo,	 ob	 njihovi	 skrbi	
odraščajo,	 ob	 njihovi	 zrelosti	
dozorevajo.	Uresničujejo	pa	se	tudi	
v	 medsebojnih	 odnosih.	 Človek	 je	
družbeno	bitje	 in	 že	od	malega	 se	
mora	uvajati	v	skupnost.Jožef	se	je	
dopolnjeval	 ob	 Mariji,	 Marija	 ob	
Jožefu,	oba	ob	Jezusu.	 Jezus	pa	 je	
ob	 njima	 napredoval	 v	 modrosti,	
starosti	 in	 milosti.	 Lepšega	 vzora	
Cerkev	 l judem	 ne	 bi	 mogla	
ponuditi.	

(jaslice	 v	 cerkvi	 sv.	 Križa	 v	 Križu	 -	 izdelala	
družina	Kante	iz	Križa)	

NOVOLETNO VOŠČILO
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31.12.2018  
PONEDELJEK  
2. SVETI VEČER 
Silvester, papež

KAPELA 
  
  8.00 PO NAMENU

01.01.2019 
TOREK  
NOVO LETO, MARIJA BOŽJA 
MATI, SVETOVNI DAN MIRU

KAZLJE 

TOMAJ

    8.30 

  10.00

✞ IVANKA ČENDAK, Ponikve 6, 
30.dan 
PO NAMENU

02.01.2019 
SREDA  
Bazilij in Gregor Nacianški, šk.

KAPELA
    
    8.00 PO NAMENU 

(Blagoslov domov v Tomaju)

03.01.2019 
ČETRTEK  
pred 1. petkom

KAPELA 
     
  17.30 PO NAMENU (češčenje) 

(Blagoslov domov v Tomaju)

04.01.2019 
PETEK 
prvi petek

KAPELA
    
  17.30 ✞✞RAJKO, ZORA, VIKTOR 

OREL, Tomaj 112 
(Blagoslov domov v Tomaju)

05.01.2019 
SOBOTA 
3. SVETI VEČER (večernice)

AVBER
           
  17.30    

(Hvalnice ob 8h) 
✞✞ PEGAN, Ponikve 30 
(Blagoslov domov v Tomaju)

06.01.2019 
NEDELJA 
GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE 

KAZLJE 

TOMAJ

    
    8.30 

  10.00

✞ ✞ TERBIŽAN,  KAZLJE 21 

ZA ŽUPLJANE

 RAZPORED SV. MAŠ 

In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. (prim. Lk2,51) 
Luka	je	z	mojstrsko	roko	naslikal	Marijo	in	nekaj,	za	kar	bi	lahko	rekli,	da	je	

značilno	 za	 ženskost:	 ponotranjenost.	 Kakor	 se	 vse	 obline	 ženskega	 telesa	
stekajo	v	naročju,	tako	prvine	ženskega	čutenja	vodijo	v	notranjost.	Drugače	
kakor	 pri	moškem,	 ki	 je	 usmerjen	 navzven,	 da	 napada,	 osvaja,	 gospoduje.	
Seveda,	 ko	 jih	 vidimo,	 kako	 se	 pozibavajo	 v	 bokih	 na	 vseh	 televizijskih		
kanalih,	 v	 vseh	 oddajah	 in	 predstavah,	 težko	 verjamemo,	 da	 je	
ponotranjenost	 značilna	 za	 ženske.	 Toda	 dovolj	 je	 že,	 če	 se	 srečamo	 z	
ženskami,	ki	se	ne	postavljajo	na	ogled	v	izložbena	okna,	zlasti	potem,	ko	z	
izkušnjo	 materinstva	 postanejo	 zrelejše;	 ugotovili	 bomo,	 da	 so	 ženske	
resnično	ustvarjene	za	to,	da	hranijo	v	svojem	srcu	življenje	in	svet.		Jasno	je,	
da	 ni	 nobenega	 daru,	 podarjenega	 moškemu	 in	 ženski,	 ki	 ne	 bi	 bil		
izpostavljen	 nevarnosti,	 da	 ga	 uničita	 in	 zapravita	 zaradi	 sebičnosti,	
površinskosti	 in	 preračunljivosti.	 Nekdo,	 njegovega	 imena	 se	 več	 ne	
spomnim,	je	zapisal:	»Ženske	hočejo		ugajati,	in	to	je	zanje	pogubno.«	Morda	
je	 res	 to	 tista	 skušnjava,	 na	 katero	 bi	 morale	 ženske	 paziti,	 da	 bi	 ostale	

DUHOVNI KOTIČEK

Posebno	 obvestilo:	 Takoj	 po	maši	 ste	 povabljeni,	 da	 prisluhnete	 ženskemu	 tercetu	 KD	Karla	
Štreklja,	ki	ohranja	stare	pesmi	zapisane	po	ljudskem	izročilu.	Pomembno	poslanstvo	skupine	je	
zbiranje	 in	 ohranjanje	 ljudskega	blaga,	 posebej	 s	 področja	Krasa,	 Brkinov,	 Vipavske	doline	 in	
Goriških	Brd	tudi	pesmi,	ki	niso	v	Štrekljevi	zapuščini.		Prisluhnimo	jim.


