
Št. 45, 24. oktober 2021NE MOREVA.....
Geslo letošnje Misijonske nedelje, ki je 24. oktobra, je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: 
»Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede sta 
izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred vélikim zborom (prim. 
Apd 4,1-22). In to samo zato, ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v Jezusu 
Kristusu (prim. Apd 3,11-26).
V kolikor pozorneje prebiramo ta svetopisemski odlomek, sprevidimo, da se tekom dveh 
tisočletij, v bistvu ni prav nič spremenilo. Dandanes misijonarji še vedno pogumno oznanjajo 
evangelij Jezusa Kristusa, mnogi, premnogi, pa jim nasprotujejo in jih želijo utišati. A 
odgovor misijonarjev je identičen odgovoru, ki sta ga judovskim duhovnikom dala Peter in 
Janez: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom: poslušati vas ali Boga« (Apd, 4,19b). 
Nato pa še: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te 
besede si je papež Frančišek izbral tudi za temo letošnje misijonske poslanice. Usmerja nas 
v delovanje.
Pater Miha je deloval v Zambiji in je živo poosebljal besede, ki sta jih izrekla Peter in Janez. 
Njegova misijonska pot je bila zelo zanimiva. Od klasičnega misijonarja, ki je deloval »sredi 
ničesar«, se je prelevil v misijonarja nove evangelizacije. Da bi se božja beseda čim bolj 
razširila in dosegla čim več ljudi, se je posluževal vseh tehničnih pripomočkov, ki so bili 
takrat na voljo. Ustanovil je radio Icengelo ter najmodernejšo tiskarno v Zambiji. Bil je 
velik borec za resnico in za preprostega zambijskega človeka. Veliko je ozaveščal in bil velik 
kritik koruptivnih oblasti, ki so izkoriščale uboge preproste ljudi. Slednji so ga hoteli utišati 
in mu zato večkrat grozili. Ker ni nič pomagalo, so ga v podtaknjenem požaru poskušali 
celo umoriti. A Miha se ni prav nič bal. Bal se je samo Boga. Ko so ga nasprotniki evangelija 
najbolj preganjali, je celo vzklikal: »Kaj mi pa morejo – vse, kar delam, delam za Boga!«
Menimo, da nam je pri tem »učenju« p. Miha s svojim veselim in pogumnim življenjskim 
pričevanjem v resnično oprijemljiv zgled. Miha je že s svojo pojavo pričeval in oznanjal 
evangelij. S svojim nalezljivim nasmeškom je živo izžareval veselje, ki je izviralo iz globokega 

osebnega odnosa z Vstalim Kristusom. Kot pravi kristjan je bil 
neizmerno srečen in vesel človek. Tega notranjega veselja mu niso 
mogli vzeti še tako hudi življenjski udarci in nešteti veliki izzivi, s 
katerimi se je, z velikim z zaupanjem v Boga, pogumno soočal in 
jih tudi premagoval. Zaradi tega veselja je bilo zanj nemogoče, 
da bi bil tiho. Geslo letošnje misijonske nedelje zato ne bi moglo 
biti bolj pisano na kožo p. Mihu Drevenšku. Njemu bodo zato tudi 
posvečeni dogodki, ki se bodo prihodnje leto odvijali v okviru 
»Drevenškovega leta«.

MISIJONSKA NEDELJA
»Odvrgel je svoj plašč, 

skočil pokonci in pohitel k Jezusu« (Mr 10,50)
Odlomki Božje besede na 31. nedeljo med letom: 5 Mz 6,2-6; Heb 7,23-28; Mr 12,28-34

24.10
30. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA

7.30

8.40

9.00

10.30

†† Kosmač in Tušar; Mokraška 14
             Molitev Rožnega venca - birmanci
Ledine: ††  Mlakar in Kosmač; p. n. Meline 7        
               †† Vinko Brence in Skvarča Janja; Pečnik 8 
Za župnijo 
Za varstvo in blagoslov; p. n. birmancev                                

25.10. Ponedeljek 7.30 †† Justina in Jože Šorli; p. n.

26.10. Torek 7.30 Duše v vicah; p. n.

27.10 Sreda 7.30 Duše v vicah; p. n.

28.10 Četrtek / † Karla Kavčič; p. n.

29.10. Petek / Za blagoslov in zdravje v družini; p. n.

30.10. Sobota / Duše v vicah; p. n.

31.10.
31. NEDELJA
MED LETOM

7.30

8.40
9.00
10.30

† Slavko Bajt; Pod brezami 9 
            Molitev Rožnega venca - ŽPS
Ledine: † Jožica Seljak; Korita 5, 8. dan    
            † Alojzija Demšar; Govejk 23  
Za župnijo

• Mesec OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca. V Sp. Idriji bo vsak dan 
od 18h dalje izpostavljeno Najsvetejše. Lepo vabim, da bi molitev Rožnega 
venca molili v naših družinah. 

• Danes, na Misijonsko nedeljo bo miloščina namenjena za naše misijonarje. V 
Ledinah smo se na ŽPS odločili, da bomo miloščino namenili s. Bogdani Kavčič. 

• Ta teden ne bo verouka, kar pa NE VELJA ZA OBISK SV. MAŠE. Vsi 
veroučenci in birmanci vabljeni naslednjo nedeljo k adoraciji po sv. maši.

• V četrtek bo v Sp. Idriji v cerkvi ob 19h molitvena ura.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 19.30 v cerkvi vaje za mešani pevski zbor.
• V nedeljo bo v Sp. Idriji celodnevno češčenje, z zaključkom ob 14.30. 
       SPORED ČEŠČENJA:

8.30 – 9.30 - skupno češčenje - molitvena skupina
9.30 – 10.00 - češčenje v tišini - prostovoljci
10.00 - 10.30 - rožni venec
11.20 – 12.00 - sodelujejo VSI veroučenci, birmanci in starši
12.00 – 13.00 - češčenje v tišini 
13.00 – 14.00 - skupno češčenje - prostovoljci
14.30 - sklep z blagoslovom   

• Ob pogrebu pok. Ivana Jereba, ste namesto cvetja darovali za žup. cerkev. Hvala.
• V spomin in blagor rajnih, darujte za sv. maše. Krizantema ali svečka manj 

na grobovih rajnih, se ne bo poznalo, dar za sv. maše, pa bo imel trajnejšo 
vrednost v nebesih. Namesto sveč bodo ponujene lesene svečke.

• Na zahvalno nedeljo, 7.11. se bomo zahvalili za vse darove in letošnje  zakonske 
jubilante. Sv. maše bodo v Sp. Idriji ob 10.30 in 15h, v Ledinah (14.11.) ob 10.30 
Zakonski jubilanti obeh župnij vabljeni, da se čim prej prijavite.

• V Ledinah smo začeli z obnovo notranjosti župnišča. Vabim prostovoljce.
• V cerkvi sv. Tomaža potekajo obnovitvena dela notranjosti in zunanjosti 
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