
Št. 4, 23. januar 2022

Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s pismom 
Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo v 
mesecu januarju na 3. nedeljo med letom. Nedeljo Božje besede v Sloveniji, tokrat 
že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, obhajamo 23. januarja 2022 pod geslom:
»Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala 
po lomljenju kruha.« (Lk 24,35)
Letošnje geslo iz odlomka o emavških učencih predstavlja zadnjo in ključno stopnjo 
Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima učencema »odprli oči 
in spoznali Gospoda« (Lk 24,31), smo tokrat vabljeni k pripovedovanju. To je Božja 
pedagogika, ki nas vabi, da prestopimo meje samozadostnosti individualizma in 
stopimo na pot učenčevstva, v občestvo. Učenec je povabljen, da od poslušanja ali 
branja Božje besede stopi na pot pripovedovalca, to je oznanjevalca, in pričevalca. 
Geslo letošnje nedelje Božje besedo bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom Od 
branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca, kakršen je tudi naslov knjižice, ki 
jo držite v roki. Na tak način, po papeževih besedah, Sveti Duh »spreminja Sveto 
pismo v živo Božjo Besedo« (Aperuit illis, 9).
Prazniki v Svetem pismu, še posebej pomembnejši, so se pogosto praznovali 
sedem dni oz. so predpostavljali sedemdnevno pripravo. Pasho so Izraelci v 
preteklosti in še danes obhajali tako, da sedem dni jedo nekvašen kruh (2 Krn 
35,17; Ezk 45,21). Na šotorski praznik Izraelci prav tako še danes sedem dni 
prebivajo v »šotorih«, kolibah (Neh 8,14; 3Mz 23,42). 
Sedem je število polnosti, ki kaže na to, da omenjeni prazniki niso omejeni na 

konkretne datume, temveč se razlivajo v resničnost 
konkretnega življenja skozi vse leto.
To je tudi namen, ki nas vabi k sedemdnevnemu 
praznovanju oz. pripravi na nedeljo Božje besede, na 
praznik Svetega pisma, ki tako ne bo samo »enkrat letno, 
ampak enkrat za celotno leto, saj je za nas nujno, da 
postanemo domači in tesno povezani s Svetim pismom 
in Vstalim«.
dr. Samo Skralovnik, predsednik Bibličnega gibanja 

3. NEDELJA MED LETOM
Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 

»Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,20-21).
Odlomki Božje besede na 4. nedelja med letom: Jer 1,4-5.17-19;1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30

VSE DELAM NOVO...

23.1. 3. NEDELJA
MED LETOM

7.30
9.00
10.30

† Marija Sedej; Pustota19
Ledine: † Sonja Kavčič; Gor. Vrsnik 20
Za župnijo                          

24.1. Ponedeljek
Frančišek

17.00
18.00

Branje Svetega pisma
†† Franc in Marija Rupnik; Godovič 17/a

25.1. Torek
Spr. apd. Pavla

7.00
8.00

Branje Svetega pisma
† Ivan Jereb; Šolska 15

26.1. Sreda
Timotej

17.00
18.00

Branje Svetega pisma
† Pavla Kavčič; p. n. Slavilne skupine

27.1. Četrtek
Angela 17.00 Ledine:  Nove duhovne poklice; p. n. 

28.1. Petek
T. Akvinski

17.00
18.00

Branje Svetega pisma
†† Angela (1. obl.) in Andrej Štremfelj; Na griču 14 

29.1. Sobota
Valerij

17.00
18.00

Branje Svetega pisma
†† Alojz Kobal in starši Bizjak; Sp. Kanomlja 51

30.1. 4. NEDELJA
MED LETOM

7.30

9.00

10.30

†† Anica in Janez Kavčič; Sp. Kanomlja 47

Ledine: †† Brdarjevi in Peter Lazar (1. obl.); G. V. 1
            †† starši, bratje  in sestre Podobnik; Sp. V. 10
Za župnijo                          

• Ta teden bo reden verouk.
• Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma pod geslom »VSE 

DELAM NOVO« bo potekalo od sobote, 22. do četrtka, 27. januarja 2022. 
V Sp. Idriji bomo vsak dan uro pred sv. mašo prebirali svetopisemske 
odlomke. Vabljeni k sodelovanju.

• 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. 
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 19h vaje za mladinski pevski zbor. 
• Priprava na krst 1. otroka bo v Cerknem v soboto 5. 2. ob 15h in traja 

tri zaporedne sobote. Prijavite se vsaj teden prej domačemu župniku. 
V primeru slabe epidemiološke slike bo priprava potekala po ZOOM-u.

• Priprava na krst 2. otroka bo v Idriji v soboto 12. 3. ob 15h. (1. srečanje). 
Prijavite se vsaj teden prej domačemu župniku.

• V nedeljo, 13.2. 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 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. 

• 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. 
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