
24.1. 3. NEDELJA
MED LETOM

7.30
9.00
10.30

Duše v vicah; Mladinska 1 
Ledine: † Franc Mlinar; p.n. Bašelj  
Za župnijo

25.1. Ponedeljek
Spr. apd Pavla 18.00 † nečakinja Anka; Šolska 8

26.1. Torek
Timotej 8.00 † Matild Jospi Domić SDB; p.n

27.1. Sreda
Angela

14.00
18.00

Pogrebna maša
† Milan Klemenčič; p.n. Fatur

28.1. Četrtek
Tomaž 8.00 Ledine: Po namenu

29.1. Petek
Valerij 18.00 Za zdravje; Gor. Kanomlja 20/a

30.1. Sobota
Hijacinta 18.00 †† starši in sorodniki; Pod brezami 7

31.1. 4. NEDELJA
MED LETOM

7.30
9.00
10.30

† Filip Tušar; Pustota 3 
Ledine: † Marko Kosmač; p.n. prijateljev
Za župnijo

• Od 23. 1. do 29.1. bo SVETOPISEMSKI MARATON pod geslom »Med vami 
bom hodil« (3Mz 26,12). Vsak dan bomo uro pred sv. mašo brali iz Sv. pisma. 

• V sredo bo v Sp. Idriji ob 19h srečanje slavilne skupine preko Google Meet.
• Iskreno se vam zahvaljujem za bero in vse druge dobrote, ki ste mi jih namenili. 
• 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.

• E-priprava na zakon preko spleta: V mesecu januarju 2021 (Prijave 
po e-pošti:  pripravanazakon@ignacijevdom.si.) in  3-mesečni 
program od 10. februarja – 30. maja 2021 (Prijavite se po e-pošti: 
https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/.

• G. škof Jurij letos odsvetuje blagoslov hiš, kajti prehajanje iz hiše 
v hišo predstavlja nevarnost prenašanja virusa. Priporočam, da 
prestavimo blagoslov hiš na čas umiritve epidemije. Kdor želi in ob 
zagotovilu, da ste zdravi, lahko opravim blagoslov pred hišo.  Vsak, ki 
želi moj obisk, naj pokliče.

• V cerkvi je lahko toliko vernikov, kolikor zadoščajo predpisu - 
1 oseba (ali ena družina) na 30 m2. 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 prijavite.

• Vsak dan bo uro pred sv. mašo izpostavljeno Najsvetejše za osebno molitev. 
• 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. 

Št. 4, 24. januar 2021

Odlomki Božje besede na 4. nedelja med letom: 5 Mz 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mr 1,21-28

VERUJ EVANGELIJU... 

3. NEDELJA MED LETOM
»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)

Časopisi, TV, radio nam v glavnem prinašajo slabe novice: uboji, ropi, poneverbe, mamila, 
ločitve... V Cerkvi pa vsak dan pri maši slišimo iz svetega evangelija po... Evangelij pa pomeni 
veselo, radostno vest; sporočilo, ki razveseljuje. 
Nas res razveseljuje, napravi vesele? In če ne, zakaj ne? Sv. Marko poroča, da je Jezus začel  
javno delovanje s sporočilom: “Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo!” Božje 
kraljestvo ne pomeni neke posebne dežele, ampak stanje v katerem človek popolnoma pripada 
Bogu in, kjer bo vsak našel srečo. Z Jezusom je nastopilo obdobje miru in sreče. Vendar Jezus 
ne oznanja le z besedami, ampak tudi z dejanji. Ozdravlja bolnike, obuja mrtve. Predvsem 
pa odpušča grehe, osvobaja ljudi iz notranje stiske. S tem pokaže, da Bog noče človeškega 
propada, ampak želi njegovo srečo. Hoče skupnost z njim. Bog ima rad človeka. Vso Jezusovo 
sporočilo bi lahko strnili v en sam stavek: “Bog človeka neizmerno ljubi”, zato je krščanstvo 
radostna vest. A kako to, da radostna vest, ki jo oznanja Cerkev, tako malo prodre v ljudi - 
tudi v naš krščanski vsakdan? Morda zato, ker ne vzamemo dovolj zares sledečih Jezusovih 
besed: “... Verujte evangeliju!”. Verovati evangeliju ne pomeni, da imamo Jezusove besede 
le za resnične, ampak da postanejo središče našega življenja. Naše življenje pa prežemajo 
druge stvari. Tlačijo nas skrbi, razočaranja. Kujemo različne načrte in gojimo prazne upe. Naš 
poklic, posli, obleka, avto, ugled, zabava povsem okupirajo naše misli. Misel, kaj smo postali 
po krstu in kakšno bodočnost nam Kristus prinaša, nima velikega pomena v našem življenju. 
Vsak naj vpraša samega sebe, ali ga radostna vest res prežema? Kaj mi pomeni resnica, da je 
Bog vstopil v moje življenje? Da mi obljublja večno srečo in ne bolezen, trpljenje, preganjanje, 
smrt; skratka nobena sila me ne more ločiti od njega? Sem vesel, da sem Božji otrok?
Verovati torej ne pomeni le vedeti da je evangelij resničen, ampak vse svoje življenje uravnavati 
po njem. Z vero pa Jezus poveže še drugo besedo - spreobrnjenje: “Spreobrnite se!” Kdor 
vzame evangelij zares, ne more več živeti, kot da bi se nič ne zgodilo. Evangelij postavlja nova 
merila. Ni več odločujoče, kaj jaz hočem, kaj meni koristi, kaj jaz smatram za pravilno. Kristjan 
se mora vprašati, kaj Bog hoče, da storim. Vprašati se moram, kaj iz Svetega pisma sledi za 
moje delovanje. Kaj Bog pričakuje od mene?

Moj odgovor mora biti vedno ljubezen in ne le dolžnost. Kdor vnaša 
v odnose z ljudmi ljubezen, ta je na poti spreobrnjenja, na poti 
k Bogu. Tak človek je vedno bolj svoboden, vedno bolj človeški v 
pravem pomenu besede. Evangelist poroča, da so ljudje, ki jih je 
Jezus poklical, odgovorili z ljubeznijo. Postali so apostoli. Njihov 
odgovor in odgovor mnogih svetnikov nam da slutiti, kaj pomeni: 
verovati evangeliju in se spreobrniti.
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