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TI SI MOJ....

Št. 2, 9. januar 2022

Jezusov krst, ki ga opisuje evangelist Luka, povzame bistvo blagovesti, saj jasno
pokaže kako Kristus razume učlovečenje. Stopi v vrsto grešnikov, ki čakajo na
krst. Noče biti svetnik, ki gre nedotaknjen skozi življenje. Spusti se v globino
krivde in greha. Ne ogiba se grešnikov, ampak vzame greh nase, da bi ga izbrisal
in presegel. Daroval se je za nas, da bi bili mi odrešeni. Jezus je stopil v naše, v
moje stopinje, da bi mi, jaz, stopili v njegove.
Jezus je z nami brezpogojno solidaren. Kar se dogaja pri krstu v reki Jordan je
zelo pomembno. Jezus začne boj proti grehu, ki ga bo stal življenje. Njegova
solidarnost z nami, ljudmi, ne pozna meja.
Odpre se nebo in Oče spregovori: “Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje!"
Zaradi Jezusa smo Božji ljubljenci. Očetova roka nas spremlja skozi življenje.
V njegovem imenu smo krščeni. Ali se zato nismo dolžni tudi mi obnašati drug do
drugega, kot on do nas in živeti v novi solidarnosti. Ne obtožujmo in obsojajmo
se med seboj, ampak nosimo bremena drug drugega!
Jezus nalomljenega trsa ni zlomil in tleče žerjavice ni ugasnil.
Jezus se ni boril za pravičnost s tem, da bi obsodil krivice, ampak je sam vzel
nase njihovo krivdo in ob tem umrl. Le tako je iz tleče žerjavice spet razpihal
ogenj in so v svetu nastopile spremembe. Na sovraštvo je odgovarjal z ljubeznijo
in s tem opogumil svoje učence, da so začeli graditi skupnost bratstva in ljubezni.
Tudi nas, današnje kristjane vabi, da gremo po njegovi poti, da zaživimo novo
solidarnost, s katero bomo presegli nasprotja in sovražnosti
današnjih dni.
Če nas Jezus ne obsoja, tudi mi ne smemo obsojati drug
drugega. Če se je on odpovedal nasilju, je prav da se tudi mi
odpovemo komolčarstvu. Če Jezus našo krivdo tako resno
jemlje, tudi me ne moremo biti do nje brezbrižni. Nismo
sami, on hodi z nami, zato lahko z vsemi silami delamo za
omiko ljubezni in razumevanja.

JEZUSOV KRST

»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene,
on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju« (Lk 3,16).
Odlomki Božje besede na 2. nedelja med letom: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11
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JEZUSOV
KRST

Ponedeljek
Gregor
Torek
Pavlin
Sreda
Tatjana
Četrtek
Veronika
Petek
Oton
Sobota
Pavel

7.30 † Rafael Čar; Tolminska 34
†† Marija in Vinko; Žirovnica 14
9.00 Ledine:
† Sonja Kavčič; Gor. Vrsnik 20/a
10.30 Za župnijo
18.00 † Apolonija Uršič; Tolminska 32, 8. dan
8.00 †† Pavšič; Albreht in Podgornik; Pod brezami 7
18.00 † Tomaž Kogej; Na vasi 19
17.00 Ledine: †† Ivan Mlakar in starši Bogataj; Gor. Vrsnik 1
18.00 †† starši Žakelj in brata; Šolska 8

17.00 Idr. Krnice: † Slavko Jereb; p. n. Darko

7.30 † Marko Kosmač; Pod brezami 19
2. NEDELJA
9.00 Ledine: †† Vincenc, Marija in Cita Podobnik; G. V. 19
MED LETOM
10.30 Za župnijo
OFER ZA ŽUPNIJO

Ta teden bo reden verouk.
Danes naj veroučenci k jaslicam prinesejo darove, ki so jih zbrali v adventni
akciji “OTROCI ZA OTROKE”. To so njihova trikraljevska darila za lačne in
bolne otroke v misijonih.
Z obiski in blagoslovi domov sem zaključil. Če sem koga spregledal ali ste imeli
druge obveznosti, prosim pokličite na gsm 031 871 998, da se dogovorimo.
V sredo bo v Sp. Idriji v kapeli 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.
Iskreno se vam zahvaljujem za letošnjo bero, molitve in vse ostale dobrote.
V ponedeljek, 17.1. bo v Sp. Idriji ob 9h sv. maša za blagoslov živine. Vabljeni
kmetje in gospodinje.
V Sp. Idriji je bilo v lanskem letu 12 pogrebov in 5 sv. krstov. V Ledinah je
bilo 6 pogrebov in 7 sv. krstov.
V nedeljo, 20.2. se bo v Sp. Idriji ob 17h pričel tečaj PRIPRAVE na ZAKON.
Srečanja bodo potekala šest zaporednih nedelj. Vsaj teden prej se prijavite
župniku. Dodatne informacije na: 031 871 998 ali miro.marinic@rkc.si
PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do 18h dan celodnevnega češčenja.
Vzemite si čas za Jezusa v tihi molitvi. K adoraciji vabljen vsak posameznik.
V Ledinah je na razpolago Topla dlan. Cena je 5€.
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.
Posebno dragocena in priljubljena oblika molitve za rajne so tudi sv. maše
za pokojne. To je lepa priložnost, da namesto sveč ali cvetja darujete za sv.
maše, zlasti za tiste, za katere nihče več ne moli ali daruje mašni dar.
V spomin in blagor rajnih, darujte za sv. maše. Priporočam Vam, da naročite
mašni namen, saj s tem pletemo nevenljiv venec za pokojne in druge namene
Cerkve.
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