
Spodnja Idrija in Ledine

Št. 48, 29. november 2020

Odlomki Božje besede na 2. Adventna nedelja: Iz 40,1-5.9-11; 2 Pt 3,8-14; Mr 1,1-8

BODITE BUDNI...
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? 
Ali me jeza, poželjivost ali nevoščljivost ločujejo od tistih, ki me imajo radi? 
Ali so moji odnosi z bližnjimi obremenjeni, ker ne znam odpuščati?
Ali se upiram Bogu, ki želi, da bi se Jezus rodil v mojem življenju? 
Ali 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
»Bodite torej budni, ker ne veste, 

kdaj se vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35)
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29.11. 1. ADVENTNA
NEDELJA

9.00
10.30

Ledine: † Marko Kosmač; Mrzli Vrh 9, 8. dan
Za župnijo       

30.11. Ponedeljek
Andrej 18.00 † Slavijo Hladnik; p.n. Rupnik

1.12. Torek
Eligij

8.00
12.00

Za zdravje v Domu na Marofu; p.n.
Pogrebni obred

2.12. Sreda
Natalija 18.00 † Srečko Golja; Šolska 8 

3.12. Četrtek
Frančišek

8.00 Ledine: † Marija Rupnik; Govejk 23

4.12. Prvi petek
Barbara

8.00
17.00
18.00

Celodnevna adoracija
Sv. spoved
† Franc Tušar; Sp. Kanomlja 26a 

5.12. Prva sobota
Saba

16.00
17.00
18.00

Idr. Krnice: †† starši Kenda; Idr. Krnice 5 
Molitev za nove duhovne poklice (posamično)
Nove duhovne poklice 

6.12. 2. ADVENTNA
NEDELJA

9.00
10.30

Ledine: † Marija Lapajne; Led. Razpotje 5, 1. obl.
Za župnijo       

• Danes, v nedeljo bomo obhajali nedeljo Karitas. Začenja se adventni čas. 
PRVA SVEČA na adventnem vencu bo gorela po namenu Karitas. 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. Župljane vabim, da v cerkvi vzamete adventne venčke.

• V ponedeljek bo ob 19h srečanje svetopisemske skupine preko ZOOM-a. 
Prosim, če se prijavite na moj mail. 

• V sredo bo ob 19.30 srečanje slavilne skupine preko ZOOM-a. 
• VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše dan 

celodnevnega češčenja. Povabljeni k posamični molitvi. 
• V petek bom v Sp. Idriji dopoldne obiskoval bolne in ostarele. Prosim, da me 

pokličete le samo tisti, ki nimate kakršne koli simptomov bolezni Covid 19.
• V soboto bo sv. Miklavž v Sp. Idriji, Ledinah in Idr. Krnicah poslal angele v 

cerkev, kjer bodo oddali darilce “pridnim” otrokom.
• V soboto bo v Sp. Idriji ob 18.30 srečanje zakonske skupine preko ZOOM-a
• Sv. maše z ljudstvom so do nadaljnjega ODPOVEDANE.
• Dovoljena je INDIVIDUALNA DUHOVNA OSKRBA VERNIKOV. Vsak dan 

bom pred in po koncu sv. maše ali čez dan v kapeli. Možen je individualen 
prejem sv. obhajila. Prosim, da se predhodno prijavite (031 871 998).

• Vsak dan bo uro pred sv. mašo izpostavljeno Najsvetejše za osebno molitev. 
• Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sv. obhajilo dovoljeno deliti 

zgolj in samo posamično v cerkvi ali po dogovoru. 
• V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika 

ali ene družine oz. članov istega gospodinjstva. 
• Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 

Kateheti po navodilih SKU pripravijo snov za pouk osnovnošolskega 
verouka po spletu. Starše spodbujam, da spremljate in tedensko sodelujete 
pri poteku katehez doma in na daljavo. 

• 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. Sv. maše bo opravil duhovnik drugod. 
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