7.30 †† starši in bratje Vojska; p. n. Jožica
33. NEDELJA 9.00 Za župnijo
KRST V LEDINAH
21.11.
MED LETOM
† Jožica Seljak; Korita 5, 30. dan
10.30 Ledine:
†† Danica in Franc Čadež; Ledine 5
Ponedeljek
22.11.
18.00 V zahvalo; Na vasi 5
Cecilija
Torek
23.11.
8.00 Duše v vicah; p. n.
Klemen
Sreda
24.11.
18.00 † Ciril Pavšič; Pod brezami 7, 8. dan
Andrej
Četrtek
25.11.
17.00 Ledine: †† starši Mlinar in sorodniki; Gor. Vrsnik 1/a
Katarina
Petek
26.11.
18.00 † Anton Likar; Sr. Kanomlja 27
Leonard
Sobota
Ozdravitev rodbinskega debla; Mladinska 3
27.11.
18.00
Modest
Molitev nad posamezniki
7.30 Za zdravje; Tolminska 50
NEDELJA KARITAS
1. ADVENTNA
† Janez in Ivana Kumer; Led. Krnice 8
28.11.
9.00 Ledine:
NEDELJA
V zahvalo sv. Trojici; Led. Krnice 2
10.30 Za župnijo
BLAGOSLOV ADVENTIH VENČKOV
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V tednu Karitas nas bo nagovarjalo geslo »SRCE, KI SPREJEMA« in
opozarja na osnovno človeško potrebo po bližini. Spodbuja nas, da se
ustavimo in si vzamemo čas za drugega človeka. Vabi nas, da odgovorimo
s prijazno besedo, darovi ali prostovoljstvom pri pomoči ljudem v stiski.
Z OŠ je dogovorjeno, da bodo veroučenci 1. ,3. in 7. r. imeli verouk v petek
in 4.,8.,9. r. v ponedeljek.
V zahvalo vsem pevkam in pevcem iz obeh župnij za pridno in vestno
sodelovanje pri bogoslužju, bo v ponedeljek ob godu sv. Cecilije sv. maša v
Sp. Idriji ob 18h in v četrtek v Ledinah ob 17h. Vabljeni vsi pevci.
V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
V četrtek bo v Sp. Idriji v cerkvi ob 18h molitvena ura.
V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15. vaje za otroški pevski zbor.
V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje (birmanci).
V soboto bodo veroučenci v Sp. Idriji, Idr. Krnicah in Ledinah od 9h dalje
izdelovali adventne venčke, ki jih bomo blagoslovili na 1. adventno nedeljo.
Zbrani denar bo namenjen družinam v stiski. V primeru spremembe, boste
adventne vence pripravili doma.
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 nedeljo, 5.12. bo sv. Miklavž v Sp. Idriji ob 17h za župniščem obiskal “pridne” otroke.
V cerkvi sv. Tomaža zaključujemo obnovitvena dela notranjosti in zunanjosti
cerkve. Obnoviti je potrebno dotrajana okna in vhodna vrata. Vse župljane
vabim, da bi še naprej pomagali prostovoljno in ﬁnančno. Pripravili smo
brošuro o obnovi cerkve. Na prodaj je knjiga Ledinska kronika.
V Ledinah smo začeli z obnovo notranjosti župnišča. Vabim prostovoljce.

KAJ JE RESNICA?

Št. 50, 21. november 2021

Ko je Poncij Pilat zasliševal Jezusa, mu je le-ta rekel: “Vsak kdor je iz resnice,
posluša moj glas”. Pilat je skeptično vprašal: “Kaj je resnica?” Vse vrednote
so bile relativizirane, prav tako verstvo, veljala je le politična moč rimskega
cesarstva.
Nekaj podobnega se dogaja danes. Enotnega vrednostnega sistema ni,
zaton velikih ideologij. Zamajala se je vera v znanstveni, tehnični, politični
in socialni napredek. Človeka je vedno bolj strah, da bo tehnični napredek
končno uničil življenja na zemlji.
Tudi v našem času se ne priznava absolutne resnice. Vsak ima svojo resnico
in lestvico vrednot. Prizadevati si je treba le za strpnost različnih pogledov. V
tej megli in blodnjaku raznih idej, Cerkev v Kristusovem imenu oznanja, da
obstaja zadnja in absolutna resnica, po kateri se mora ravnati vsak človek.
Ne gre le za abstraktno resnico, ampak za resnico v osebi Jezusa Kristusa.
“Jaz sem pot, resnica in življenje”.
Žal ni veliko ljudi, ki sledi Jezusu. Svet namreč ne živi v resnici, ampak v laži.
Tako danes kot takrat je šlo za človekovo odločitev: ali verujemo vanj, kar
pomeni: izročiti se Jezusu z vsem bitjem ali pa ga zavrnemo, ker se bojimo
resnice in raje vztrajamo v laži. Ni mišljena kakršna koli laž, ampak lažno
življenje brez Boga. Kristjan je človek, ki se je odločil za resnico. Toda vedno
znova mora to resnico v svojem življenju potrjevati.
Biti kristjan pomeni: neprestano se boriti za resnico proti laži, za luč proti
temi in to v lastnem srcu. Jezus se pred Pilatom predstavi
kot kralj, ki je prišel na svet zato, da pove resnico.
Za resnico je pričeval v skromnosti in nemoči. Kdor je
hotel ali jo hoče sprejeti, je moral ali mora verovati v
skrito kraljestvo, ki se bo enkrat prikazalo v vsem sijaju.
Tedaj bodo Kristusovi privrženci poveličani.
V tem upanju živimo kristjani. Skozi čas hodimo po
križevem potu za našim kraljem. Toda njegovega
kraljestva smo deležni že sedaj.

KRISTUS KRALJ

»»Kdor je iz resnice,
posluša moj glas.« (Jn 18,37b).
Odlomki Božje besede na 1. adventna nedelja: Jer 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36
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