20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.

KRISTUS
KRALJ
Ponedeljek
Darovanje DM
Torek
Cecilija
Sreda
Klemen
Četrtek
Andrej
Petek
Katarina
Sobota
Silvo

7.30 †† Marija in Alojz Svetec; p. n. Olga OFER ZA ŽUPNIJO
9.00 Ledine: † Darinka Rupnik; Mrzli Vrh 19, 30. dan
10.30 Za župnijo
SV. KRST V SP. IDRIJI

18.00 †† Alojz Žgavec in starši; Šolska 8
7.30
8.00

Molitev hvalnic
V zahvalo; Pod brezami 19

18.00 † Joža Troha; Sr. Kanomlja 28, 8. dan
17.00 Ledine: Novokrščence in njihove družine; p. n.
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18.00 pok. in žive pevce in pevke; p. n. pevcev

Ozdravitev rodbinskega debla; p. n.
Molitev nad posamezniki
7.30 † Andrej Lapajne; Slovenska 42 TEDEN KARITAS
1. ADVENTNA
† Ivana Žakelj; Sp. Vrsnik 3
27.11.
9.00 Ledine:
NEDELJA
†† Zakrajšek in Tancer; Ledine 17
10.30 Za župnijo
BLAGOSLOV ADVENTIH VENČKOV

26.11.

20. NOV. ŠT. 47

18.00

V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše prvoobhajance.
V torek bo god sv. Cecilije. Iskreno se zahvaljujem vsem pevkam in pevcem
iz obeh župnij za pridno in vestno sodelovanje pri bogoslužju. V petek bo v
Sp. Idriji po pevskih vajah pogostitev za vse pevce.
V sredo bo na Ponikvi dekanijsko romanje sodelavcev Karitas.
V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši v kapeli adoracija in slavilna molitev.
V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje Karitas.
V četrtek bo v Sp. Idriji v cerkvi ob 18h molitvena ura.
V četrtek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje zakonske skupine.
V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor.
V petek bo v Sp. Idriji ob 19h srečanje za mlade in mladinski pevski zbor.
V petek bodo v Sp. Idriji po maši vaje za mešani pevski zbor in pogostitev.
V soboto bodo veroučenci v Sp. Idriji in Ledinah od 9h dalje izdelovali
ADVENTNE VENČKE, ki jih bomo v nedeljo blagoslovili. Zbrani denar bo
namenjen družinam v stiski. Hvala za vaše darove.
V soboto bo v Sp. Idriji ob 18h sv. maša za notranje ozdravljanje, sledijo
molitve za ozdravljenje notranjih ran in osvoboditev.
V nedeljo bomo obhajali nedeljo Karitas. Začenja se adventni čas. Sodelavci
Karitas bodo prižgali PRVO SVEČO na adventnem vencu. Vabljeni, da namenite
svoje darove za potrebe naše župnijske Karitas. Pri župnijski sv. maši bom
blagoslovil adventne venčke. Zbrani denar bo namenjen družini v stiski.
V ponedeljek, 28.11. bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše birmancev
obeh župnij. Med nami bo duhovnik Boštjan Toplikar. Vabljena oba starša.
V četrtek, 1.12. bo v Ledinah po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
V ponedeljek, 5.12. bo sv. Miklavž v Sp. Idriji ob 17h za župniščem obiskal “pridne” otroke.
V spomin in blagor rajnih darujte za sv. maše. Ena krizantema ali svečka
manj na grobovih, se ne bo poznalo. Karitas ponuja lesene sveče za družine v
stiski in maše za verne rajne. Dar za sv. maše pa bo imel trajnejšo vrednost
v nebesih. Sv. maše bo opravil duhovnik od drugod.
VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše

SPOMNI SE...
Oznanila na spletu

Za praznik Kristusa Kralja bi pričakovali drugačen evangelij. Se prizor križanja
in zasmehovanja ujema z današnjim praznikom Kristusa kot kralja vsega
vesoljstva?
Če natančneje prisluhnemo Lukovemu evangeliju, le-ta trikrat poudari, da je
Kristus kralj. Vojaki, ki se mu posmehujejo, češ kakšen kralj je to, ki ne more
pomagati niti samemu sebi, ga imenujejo kralj. Nemočen visi na križu. Nihče
se zanj ne zavzame, vsi so ga zapustili. Kako naj kraljuje, če pa visi pribit na
križu in umira. To pa je ravno Božji načrt. V svojem ponižanju doseže ime, ki
je nad vsemi imeni. Njegovo kraljevanje je v služenju. V njegovem brezpogojnem darovanju temelji njegova oblast.
Tudi sodnik Pilat ga imenuje kralj. Na smrt na križu je bil obsojen, ker se je
razglasil za kralja. Tako piše na tabli na križu. Pilat ga je obsodil iz političnih
razlogov - kot tekmeca cesarjevi oblasti. Jezus mu je povedal, da njegovo
kraljestvo ni od tega sveta.
Vendar Pilat iz strahu pred Judi tega ni upošteval. Tabla na križu, ki je naznačila,
zakaj je bil Jezus obsojen, je imela svarilni namen, da bi se vsi zavedali, kaj
jih čaka, če bodo šli po Jezusovi poti. Napisana je bila v štirih jezikih, da bi vsi
razumeli njeno vsebino. Toda kot pravi sv. Janez, so bili s tem vsi obveščeni,
da je ta, ki tukaj umira kot zločinec, v resnici kralj sveta.
In tretjič Jezusa imenuje kralj eden izmed hudodelcev, rekoč: “Jezus, spomni
se me, ko prideš v svoje kraljestvo!” “Spomni se me”, je krik človeka, ki se v
svoji največji stiski obrača na Boga.
Odgovor Jezusa, da bo še danes z njim v raju pomeni, da
Kristus že ob smrti nastopa kot kralj, ki ima vso oblast nad
življenjem in smrtjo in se zaveda, da bo smrt premagal in
dokončno zavladal.
Danes ko Cerkev nima svetne moči in oblasti, je križ kot
prestol, izziv za kristjane. Kristusovo kraljestvo prihaja
samo z darovanjem in žrtvijo. Za Kristusovega učenca pomeni kraljevati - služiti bratom in sestram.

KRISTUS
KRALJ

»In govoril je: ‘Jezus, spomni se me,
ko prideš v svoje kraljestvo!’« (Lk 23,42)

Odlomki božje besede na 1. adventno nedeljo: Iz 2,1-5; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44

ADVENTNI VENČKI

POVDARKI ŽPS-ja v SP. IDRIJI
1. Srečanje smo pričeli z molitvijo in pregledom prejšnjega zapisnika.
2. Sledil je pogovor in razmišljanje o doživljanju adventnega časa in pripravi na božič.
3. Predlogi in ideje:
• 22.11. : cecilijanka, ki bo letos organizirana - petek
• 26.11.: izdelovanje adventnih venčkov
• 26.11. : maša za notranje ozdravljanje
• 27.11. : blagoslov adventnih venčkov
• 28.11.: srečanje za starše birmancev obeh župnij. Vodil bo duhovnik Boštjan Toplikar.
• 4.12. ob 17.00 Miklavževanje v Idr. Krnicah
• 5.12. bo sv. Miklavž v Sp. Idriji ob 17h za župniščem
• 7.12. ob 15.30 Miklavževanje na Marofu
• 16.12. se prične božična devetdnevnica
• 17. in 18.12. spovedovanje v Sp. Idriji
• 21.12. v Idriji celodnevna spoved
• 26.12. ob 15.30 sveta maša na Marofu
• 26.12. ob 18h sv. maša v Kanomlji
• 30.12. blagoslov otrok
• prvi petki v mesecu: ADORACIJA čez dan od 8.00
• molitev Nadangelu Mihaelu pred sveto mašo ostane
• prva sobota v mesecu molitev za duhovne poklice
• nedeljska kosila za župnika se ne opustijo
• ljudsko petje ostane tretji nedeljo - mladinski/otroški pa drugo nedeljo
• letos pripravljajo jaslice pevci in pevke
• sodelovanje pri maši ostane po določenem redu
• V adventu bodo sodelovali veroučenci in opravili sv. spoved.
• Božičnico pred polnočnico bodo pripravili birmanci in mladi.
• ob praznikih miloščino pobirajo odrasli.
• Novo leto - ofer za župnika
• polnočnica (sodelovanje): bralci
• za adventni venček poskrbi Milka
Zapisnik zapisala: Karin Peternel

OTROCI ZA OTROKE
Dragi otroci, spoštovani starši!
ADVENTNI VENČEK na mizi nas vabil, da se vsak adventni večer
zberemo skupaj. Topleje nam bo pri srcu, ker bomo povezani v
pričakovanju in pripravi na božični praznik.
LUČKA, ki jo bomo prižigali na adventnem venčku, nas bo vabila
k veselju in hrepenenju po pravi luči, ki jo prinaša Dete v jaslicah.
Zapojmo skupaj adventno ali Marijino pesem.
Rdeča nit letošnjega ADVENTNEGA KOLEDARJA je molitev otrok za otroke.
V prvem delu koledarja je predstavljeno življenje mlade Francozinje blažene PaulineMarie Jaricot, ki je v začetku 18. stoletja v Lyonu ustanovila več velikih misijonskih
pobud. Drugi del koledarja pa je namenjen pričevanjem slovenskih misijonarjev o tem,
kako oni danes v misijonih molijo z otroki in kako jim pomaga pri njihovem delovanju.
Skupna molitev naj bo temelj adventnega večera - to naj bo radostno klicanje
Jezusa v naš hlevček srca.
Ob vaši veseli pripravi na Božič delite veselje tudi z lačnimi otroki. Denar zbirajte
v priloženo škatlico, ki jo boste za Božič položili k jaslim v vaši cerkvi kot dar
lačnim otrokom.
Hvala vam za molitve in darove!

OTROCI LEPO VABLJENI k delavnici, kjer bomo izdelovali adventne venčke. Zbrali se bomo v soboto ob 9h v Sp. Idriji in Ledinah.
PROSIMO, če lahko s seboj prinesete: 4 svečke (lahko čajne), zelenje, vrvico in razne okraske.
Verjamem, da jih boste pridno izdelovali, da jih bodo lahko župljani kupili na 1.
adventno nedeljo pri sv. maši.
ZBRANI DENAR bo NAMENJEN DRUŽINAM V STISKI.

TEDEN KARITAS - "SKUPAJ DELAJMO..."
Geslo letošnjega tedna Karitas »Skupaj delajmo za dobro« nas vabi
k delu za dobro, za skupno dobro, k odprtosti do soljudi.
Posebej smo k temu poklicani mi, kristjani. Jezus nam naroča:
»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro
tistim,ki vas sovražijo.«
Med nami so vedno ljudje v različnih stiskah: materialnih, duševnih,
zdravstvenih, duhovnih, v osamljenosti, na morebitnih stranpoteh in v kombinacijah
vsega tega. Potrebujejo upanje, ki prihaja po Bogu preko nas - ljudi. Tudi njih
lahko povabimo k skupnemu delu. Skupaj pa pomeni sodelovanje tudi z različnimi
ustanovami v lokalni skupnosti ter z vsemi skupinami v župniji.
Velikokrat bomo presenečeni, saj se bodo osebno povabljeni skoraj gotovo odzvali.
»Sem se pripravljen izpostaviti za sočloveka? Sem pripravljen narediti nekaj več, kot
je potrebno?« Tako bomo Božje kraljestvo v malem gradili že kar tukaj na zemlji.

POVDARKI ŽPS-ja v LEDINAH
1.)
2.)
3.)
4.)

Molitev
Kratko osebno razmišljanje na temo Adventnega časa.
Pregled zadnjega zapisnika. Vse zadane naloge so bile uspešno speljane.
Pogled naprej v ADVENTNI ČAS
Sodelovanje pri svetih mašah v adventnem času:
1. adventna nedelja - skupina Karitas
2. adventna nedelja - prvoobhajanci in starši
3. adventna nedelja - birmanci
4. adventna nedelja - letošnji zakonski jubilanti
• Letos pripravlja jaslice vas Led. Krnice.
• Blagoslov domov po Ledinah
• 29. 11. izdelovanje adventnih venčkov ter voščilnic
• 4.12. ob 15.00 Miklavževanje v Ledinah
• 11.12. sv. spoved v Ledinah
• 16. 12. božična devetdnevnica
• 24. 12. trideset minut pred 22.00 bo božičnica, ki jo pripravljajo otroci
• 26. 12. blagoslov otrok pri sv. maši
• V adventu bodo sodelovali veroučenci in opravili sv. spoved.
• Polnočnica - ofer za župnika
• ob četrtkih in nedeljah povabite župnika na kosila
5.)Razno:
• Spodbuda k ljudskemu petju!
Zapisnik zapisala: Jerneja Čadež

