
28.11. 1. ADVENTNA
NEDELJA

7.30

9.00

10.30

Za zdravje; Tolminska 50         NEDELJA KARITAS

Ledine:
 †† Janez in Ivan Kumer; Led. Krnice 8 

              V zahvalo sv. Trojici; Led. Krnice 2
Za župnijo            BLAGOSLOV ADVENTIH VENČKOV

29.11. Ponedeljek
Radogost 18.00 † Anton Kenda; Pustota 11

30.11. Torek
Andrej 8.00 †† Klemenčič in Kenda; Pustota 24

1.12. Sreda
Eligij

9.00
18.00

Nove duhovne poklice; p. n.   DEK. KONFERENCA
†† Alojz in starši Žgavec; Šolska 8 

2.12. Prvi četrtek
Natalija 17.00 Ledine: †† starši, bratje in sestre Bogataj; Ledine 21

3.12. Prvi petek
Frančišek

8.00
14.30
17.00
18.00

Celodnevno češčenje
Marof: Duše v vicah; p. n.
Sv. spoved 
†† starši in brat Srečko Likar; Na griču 7

4.12. Prva sobota
Barbara

16.00
17.00
18.00

Idr. Krnice: † Metod Plesničar; Idr. Krnice 35
Molitev za nove duhovne poklice
Nove duhovne poklice

5.12. 2. ADVENTNA
NEDELJA

7.30

9.00

10.30

†† starši Kenda in Lojze Peternel; Sp. Kanomlja 38/a

Ledine:
 †† Marko Kosmač in Stanislav Demšar; G. V. 7  

             † Hieronim Istenič; Govejk 8
Za župnijo          SODELUJEJO PRVOOBHAJANCI

• Začenja se adventni čas. V nedeljo bomo obhajali nedeljo Karitas.  Sodelavci 
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 sredo bo v Sp. Idriji ob 9h sv. maša z dekanijskimi duhovniki. 
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
• V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
• V četrtek bo v Sp. Idriji v cerkvi ob 18h molitvena ura.
• VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše dan 

celodnevnega češčenja. VZEMITE SI ČAS ZA JEZUSA V TIHI MOLITVI.
• V petek bom v Sp. Idriji dopoldne obiskoval bolne in ostarele.
• 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 bo sv. Miklavž v Idr. Krnicah ob 16h obiskal “pridne” otroke. 
• V soboto bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje zakonske skupine.
• V nedeljo bo sv. Miklavž v Ledinah ob 9h in Sp. Idriji ob 17h za župniščem obiskal “pridne” otroke. 
• V sredo, 8.12. bomo obhajali praznik Brezmadežne Device Marije. Vabljeni.
• V nedeljo, 12.12. bo v Ledinah od 8h dalje možnost za ADVENTNO SV. SPOVED
• Letos bom v božičnem času obiskoval družine na območju Kanomlje in Idr. 

Krnic in blagoslavljal vaše domove. Vsak, ki želi moj obisk, naj se prijavi na 
naslov miro.marinic@rkc.si., gsm 031 871 998 ali osebno.

• 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 fi nančno. Pripravili smo 
brošuro o obnovi cerkve. Na prodaj je knjiga Ledinska kronika. 

• V Ledinah smo začeli z obnovo notranjosti župnišča. Vabim prostovoljce.

Št. 51, 28. november 2021

Družina se zbere k skupni molitvi ob adventnem vencu. Pred molitvijo se dogovorimo za 
sodelovanje. Pokrižamo se: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN. 
Oče ali mati ali kdo drug pozdravi: V IMENU PRIHAJAJOČEGA JEZUSA VAS VABIM 
K SKUPNI MOLITVI IN NAJ NAS SPREMLJA MOČ NJEGOVE LJUBEZNI.
Simboli v adventnem vencu nam veliko povedo:
- KROG, je najpopolnejši lik, lik brez začetka in konca, je starodavno znamenje za 
Boga, za njegovo popolnost in večnost.
-  ZELENJE, ki ne ovene, kaže na naše neuničljivo upanje vanj. Govori tudi o božji 
zvestobi, ki človeka spremlja skozi svetle in temne dni.
- SVEČA spominja na Kristusa, ki se je imenoval prava luč sveta. Naj bo vsako adventno 
nedeljo več Kristusove luči v našem srcu.

Razmislimo: Advent je čas, ko premišljujemo o tem, ali živimo tako kot nam narekuje 
Jezus, ali mu dopustimo, da vstopa v naše življenje.
Pomemben del adventa je tudi spraševanje vesti in spoved. Pri pripravi na prejem 
zakramenta sprave nam lahko pomagajo nekatera vprašanja:
Ali priznavam Boga za gospodarja svojega življenja ali upoštevam le sebe in svoje 
načrte? Me jeza, poželjivost ali nevoščljivost ločujejo od tistih, ki me imajo radi? So 
moji odnosi z bližnjimi obremenjeni, ker ne znam odpuščati? Se upiram Bogu, ki želi, 
da bi se Jezus rodil v mojem življenju? Priznavam, da zaradi napuha nočem priti k Bogu 
in prejeti njegova ozdravljajočega dotika?
Ko spoznamo, da naše življenje ne odseva Jezusa, prosimo Božje usmiljenje v 
zakramentu sprave, tako da bo lahko naše srce postalo jasli za Jezusa. Ob koncu 
meseca bomo veliko slišali o sklepih ob začetku novega leta. Advent je pravi čas za 
nove sklepe, da živimo kakor Jezus, saj se spominjamo njegovega rojstva. Bog nam je 
vedno pripravljen dati svoje darove, a sami jih moramo znati odpreti.

VSA DRUŽINA SKUPAJ ZMOLI MOLITEV:
Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od 
Svetega Duha. 
Zdrava Marija... 
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. 
Zdrava Marija... 
In Beseda je meso postala in med nami prebivala. 
Zdrava Marija...

1. ADVENTNA NEDELJA
»Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, 

kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28)
Odlomki Božje besede na 2. adventna nedelja: Bar 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

VSAK ČAS MOLÍTE...
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