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V priliki o desetih devicah, ki so šle ženinu naproti, naletimo na pametne in
nespametne. Pametne so vzele svetilke z oljem, nespametne pa so bile
pripravljene le za tisti trenutek. Bile so brez olja. Ker se je ženin zamudil, je
nespametnim devicam olja zmanjkalo. Šle so ga iskat, zato so zamudile trenutek,
ko je prišel ženin in so ostale zunaj.
Z nespametnimi devicami meri Jezus na tiste ljudi, ki živijo le za sedanji
trenutek in nimajo končnega cilja pred očmi. Važno je: "da sedaj svetilka gori."
Na prihodnost ne mislijo. "Sedaj mi gre dobro in to je važno. Drugo me ne
briga...! Pametne device pa so ljudje, ki mislijo na prihodnost - na svoj končni
cilj. Zavedajo se, da je nebeška svatba odvisna od njihovega sedanjega življenja
in že sedaj živijo pod vidikom večnosti. Kar seveda ne pomeni, da jih kar naprej
skrbi, kaj bo v prihodnosti. Svoje upanje stavijo na Gospoda, ne nase. Po svojih
močeh pa pripravljajo pot Gospodu. Prilika o desetih devicah pa predstavlja
vprašanje vsakemu izmed nas, kako je z oljem v naših svetilkah?
Olje v svetilkah imajo tisti, ki niso razočarani nad svetom in Cerkvijo, ki niso
izgubili upanja in ne vidijo povsod le negativno in temno. Seveda s tem ne
mislimo naivnega optimizma, ki bi povsod videl le dobro in zavestno spregledal
delo sil teme. Olje v svetilkah imajo tisti, ki kljub krivicam ali razočaranju,
ne obupajo. Živijo iz moči vere in zato vztrajajo. Marsikdo si je morda delo v
župnijski skupnosti ali širši cerkveni skupnosti drugače predstavljal. Sreča se s
sebičnostjo, omejenostjo, morda celo zlobo. Če ima olje v svoji svetilki, ne bo
obupal in se razočaran umaknil. Olje v svetilkah imajo tisti, ki zmorejo ljubiti
kljub krivicam ali sovraštvu. Zvestoba, iskrenost, prijazen nasmeh, lepa beseda,
stisk roke, so male kapljice olja, ki nam tako dobro denejo v
naših skupnostih, pa jih včasih tako zelo pogrešamo.
Nekaj pa nas v tej priliki začudi?! Pet pametnih devic noče
deliti olja z drugimi petimi. Je to egoizem, ki ga evangelij celo
hvali? Ne! Prilika hoče jasno pokazati: imeti dovolj olja je
odvisno od vsakega posameznika. Tukaj je vsakdo neprizivno
sam. Nihče ne more drugega nadomestiti! Za vsakega od
nas ostaja odprto vprašanje: Je dovolj olja v tvoji svetilki?
Nihče se ne more izogniti temu vprašanju. Vsak se mora sam
odločiti in temu primerno ravnati, dokler ne pride ženin.
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9.00 Za župnijo
SV. KRST V LEDINAH
10.30 Ledine: †† Vincenc, Marija in Cita Podobnik; G.V. 19

12.11.

18.00 † Zlatka Makuc; Sp. Kanomlja 26/a

13.11.

7.30
8.00

14.11.

Molitev hvalnic
V čast MB v zahvalo in priprošnjo; p.n. Mire

18.00 †† Uršič; Tolminska 26

15.11.

17.00 Ledine: Po namenu

16.11.

18.00 † Stanislav Bajt; Pod brezami 9

17.11.

18.00 † Gregor Poljanšek; Mokraška 38

18.11.

7.30 †† Anton Likar; Sr. Kanomlja
33. NEDELJA
9.00 Ledine: †† starši, Marica in Alojz Demšar; Govejk 22
MED LETOM
10.30 Za župnijo
OFER ZA ŽUPNIJO
V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše veroučencev prve
triade. Obnovili in poglobili bomo osebno vero v Boga in zakramente.
V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši v kapeli adoracija in slavilna molitev.
V sredo bodo v Sp. Idriji v župnišču ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje za Karitas.
V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.30 vaje za otroški pevski zbor.
V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši taizejska molitev, ki jo pripravljajo
naši mladi. Lepo povabljeni k tej meditativni molitvi.
V soboto bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje ŽPS.
V nedeljo bo ofer za potrebe župnijske cerkve in ogrevanje. Hvala za vaš dar.
V nedeljo bo v Ledinah po sv. maši srečanje za vse strežnike.
V nedeljo bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za vse strežnike.
V zakristiji v Sp. Idriji lahko prevzamete CD letošnjih zakonskih
jubilantov. Cena je 3€.
V soboto, 25.11. bo v Sp. Idriji ob 18h sv. maša za notranje ozdravljanje,
sledijo molitve za ozdravljenje notranjih ran in osvoboditev.
V sredo, 29.11. bo na Ponikvi dekanijsko romanje sodelavcev Karitas.
Prijave sprejema ga. Valerija Krivec do 26.11. na gsm 041 933 323.
V soboto, 2.12. bodo v Sp. Idriji in Ledinah od 9h dalje veroučenci
izdelovali adventne venčke, ki jih bomo v nedeljo blagoslovili. Zbrani
denar bo namenjen družinam v stiski. Hvala za vaše darove.
Vsak prvi petek v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše
dan celodnevnega češčenja. Povabljeni na molitev v pripravo na
Postni misijon leta 2019. Zadaj na mizi je seznam, kjer se lahko
zapišete, kdaj boste molili pred Najsvetejšem. Vzemite si čas za
Jezusa v tihi molitvi.
V spomin in blagor rajnih, darujte za sv. maše.Ena krizantema ali svečka
manj na grobovih, se ne bo poznalo. Dar za sv. maše pa bo imel trajnejšo
vrednost v nebesih. Sv. maše bo opravil duhovnik drugod.
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