
25.9.
26. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

7.30

9.00

10.30

†† starši Lapajne; Sr. Kanomlja 6

Ledine: † Stane Demšar; Žirovnica 19 
             †† Danica in Franc Čadež; Ledine 25
Za župnijo                                    OFER ZA CERKEV

26.9. Ponedeljek
Kozma in Damijan 19.00 † Anica Mažgon; Pustota 31

27.9. Torek
Vincencij

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Za zdravje; p. n. 

28.9. Sreda
Venčeslav 19.00 † Srečko Čuk; Slovenska 11

29.9. Četrtek
Nadangeli 17.00 Vrsnik: Za zdravje; p. n.

30.9. Petek
Hieronim

19.00
19.30

V zahvalo Materi Božji; Tolminska 38
ČEŠČENJE SDM KRIŽA - TAIZEJSKA MOLITEV

1.10 Sobota
Terezija

9.00
19.00

ORATORIJSKI DAN - ROŽNI VENCI
†† Jožica Seljak in Corn; Pustota 33

2.10
27. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA

7.30

9.00

10.30

†† starši Velikanje in Barbara Peternel; Sp. K. 44

Ledine: †† Kosmač in Mlakar; Mladinska 5 
             † Alojzija Demšar; Govejk 23 
Za župnijo                BLAGOSLOV ROŽNIH VENCEV

• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje Karitas.
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši v kapeli adoracija in slavilna molitev.
• V četrtek bo v Sp. Idriji v cerkvi ob 19h molitvena ura.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor. Vabljeni novi člani. 
• V petek bo v Sp. Idrijo priromal križ ob pripravi na svetovni dan mladih, ki bo letos 

v Lizboni. Po večerni sv. maši bo taizejska molitev. Vabljeni vsi mladi in birmanci.
• V soboto bo v Sp. Idriji in Ledinah od 9h do 12h ORATORIJSKI DAN. Vabimo 

vse veroučence in starše, da preživite sobotno dopoldne v župnišču, kjer bomo 
izdelovali rožne vence, katere bom blagoslovil pri žup. nedeljski sv. maši.

• V nedeljo bodo Idrijski skavti sodelovali pri sv. maši s povabilom, da se jim pridružite.
• Mesec OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca. V Sp. Idriji bo vsak dan 

od 17h dalje izpostavljeno Najsvetejše. Eno uro pred sv. mašo bomo molili 
Rožni venec, v Idr. Krnicah vsako nedeljo ob 17h, v Ledinah pa ob 8.40. Lepo 
vabim, da bi molitev Rožnega venca molili v naših družinah. 

• V ponedeljek, 3.10. bo v Sp. Idriji ob 15.30 prvo srečanje Mavrične skupine. 
• V soboto, 8.10 se bo v Cerknem ob 15h začel tečaj za krst prvega otroka. 

Traja tri zaporedne sobote po eno uro, velja za očeta in mamo.
• V soboto 8.10. bo v cerkvi v Šturjah ob 20h prva od katehez za mlade 

“Vstani in hodi”. Anja Kastelic bo enkrat mesečno vodila kateheze, ki v 
srcih mladih pomagajo prebuditi pravo ljubezen in življenje. 

• V nedeljo, 9.10. se bo v Sp. Idriji ob 17h začela PRIPRAVA na ZAKON.  Prosim, 
da se do 2.10. prijavite domačemu župniku.

• Od petka, 14. do nedelje 16. 10. bodo v Ledinah duhovne vaje za letošnje birmance.
• V soboto, 22.10. bo v Idriji ob 15h tečaj za krst drugega otroka.  Prosim, da 

se oglasite pri domačem župniku.
• Tudi letos bo organizirano romanje v Medjugorje, ki bo od 20. do 22.10. za blagoslov 

novega pastoralnega leta. Glede na število prijav, bo cena še objavljena. Prijave 
sprejemata ga. Rozina Kutin (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983).

• PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do 19h dan celodnevnega češčenja. 

25. SEP. ŠT. 39 2022

BOG NAKLONIL...

Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. š kof A. M. Slomš ek 
sklenil svoje bogato zemeljsko ž ivljenje. Tisti, ki so bili ob njegovi smrt-
ni postelji, so ž e takrat zaslutili, da pravzaprav ni š lo za konec, ampak za 
zač etek nekega novega, polnega ž ivljenja, v Bož jem objemu.
Tudi iz njegove oporoke lahko jasno razberemo, da je bil Slomš ek kot 
duhovnik in š kof ves zazrt v prihodnost. Pravega uvida v prihodnost pa 
č lovek ne more doseč i, dokler ne sprejme razodete resnice o tistem delu 
prihodnosti, ki presega meje vidnega in sega onkraj zemeljskega. Bl. A. M. 
Slomš ek v svoji oporoki prosi Boga: »... da bi mi Bog naklonil največ jo mi-
lost: pred Bož jim prestolom posredovati za svojo š kofi jo.« Preprič ani smo, 
da je Bog sliš al in usliš al tudi to njegovo proš njo in da imamo v njem sedaj 
domač ega blaž enega in priproš njika pred Bogom. V tem smislu smo za ob-
hajanje letoš nje Slomš kove nedelje določ ili geslo »Slomš ek prosi za nas«. S 
tem kratkim stavkom ž elimo izraziti in pož iviti vero, da nas š kof Slomš ek kot 
blaž eni iz več nosti spremlja in je naš  priproš njik. 
Skupaj se ž elimo Bogu zahvaliti za vse, kar na priproš njo bl. A. M. Slomš ka 
prejemamo, obenem pa bomo skupaj tudi prosili, naj bo pred vesoljno 
Cerkvijo č im prej priš tet med svetnike. 
Tako je Slomš kova nedelja več  kot le blagohoten spomin nanj, saj ž eli biti na-
jprej spodbuda, da bi se bl. Slomš ku pogosto priporoč ali z velikim zaupanjem 

in bi tudi na ta nač in izprič evali svojo vero, predvsem 
vero v več no ž ivljenje in v obč estvo svetih. Na ta nač in 
bomo pred javnostjo na najbolj ž lahten nač in pokazali 
na tiste vrednote, za katere je bl. š kof Slomš ek zastavil 
vse svoje ž ivljenjske moč i do poslednjega trenutka v 
svojem zemeljskem ž ivljenju. Te iste vrednote so trden 
temelj za naš e bivanje in zanesljiv smerokaz v sreč no 
prihodnost. 
                Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadš kof metropolit

SLOMŠKOVA
 NEDELJA

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali 
prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.« (Lk 16,31)

Odlomki božje besede na 27. nedeljo med letom: Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10

Oznanila na spletu
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