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NEDELJA
†† Franc in Likar; Ledine 4
10.30
Za župnijo
Ponedeljek
18.00 Zahvala za zdravje; p.n.
Sedež apd Petra
Torek
8.00 † Jožefa Habe; Sp. Kanomlja 42/b
Polikarp
Sreda
18.00 † Karol Kavčič; Pot v Trnje 9
Matija
Četrtek
8.00 Ledine: Za zdravje; p.n.
Valburga
Petek
KRIŽEV POT - ŽPS
18.00
Aleksander
† Angela Štremfelj; Na griču 14, 30. dan
Sobota
18.00 † Slavijo Hladnik; p.n. Brežan
Gabrijel
7.30 †† starši Hladnik in Kumer; Sp. Kanomlja 26/b
8.30
KRIŽEV POT - ŽPS
2. POSTNA
Ledine: †† Zoran, Tilka Likar in Marija Proj; G. V. 24
9.00
NEDELJA
Za zdravje; p.n.
10.30 Za župnijo
7.30

21.2.

22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.

28.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V postnem času bo v Sp. Idriji vsak dan uro pred sv. mašo adoracija.
V sredo bo ob 19h srečanje slavilne skupine preko Google Meet.
V četrtek bo v Sp. Idriji v cerkvi ob 18h molitvena ura.
Vsak petek bomo v Sp. Idriji in ob nedeljah v Ledinah pred sv. mašo molili
Križev pot. Vabljeni k tej pobožnosti.
V soboto bo ob 15h priprava na krst prvega otroka preko Zoom-a. Predhodne
prijave na matej.kobal@rkc.si.
V nedeljo bo v Ledinah ob 8.40 molitev križevega pota. Sodeluje ŽPS.
V cerkvi sv. Tomaža bomo začeli z obnovo notranjosti cerkve. Prišla je
pobuda, da bi obnovili tudi oltarje, ker so v slabem stanju. Vabim vse
župljane, da bi pomagali prostovoljno in ﬁnančno. Iskrena hvala.
Iskreno se zahvaljujem neimenovanemu darovalcu za dar, ki je namenjen
za obnovo oltarjev cerkve sv. Tomaža na Vrsniku.
Tudi v tem postnem času te ekipa #deliJezusa vabi, da z nami nadaljuješ naše
skupno poslanstvo širjenja Božje besede. Predstavljeno bo "ALI ME SLIŠIŠ?"
MOJA POTEZA je letošnje geslo v akciji 40 DNI BREZ ALKOHOLA.
NE POZABIMO spodbujati pomoč jugovzhodni Evropi. Škoﬁjska karitas
Koper ostaja zvesta ljudem, ki živijo v revščini na področju Škoﬁjske karitas.
POSTNI KOLEDAR PRESTE je za otroke in družine pripravila z vabilom: "Letos
se bomo trudili biti prijazni. Prijaznost je kot sol, ki daje kruhu okus."
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 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/

SPREOBRNI SE..

Št. 8, 21. februar 2021

“Spreobrnite se in verujte evangeliju”, pravi Jezus v Markovem evangeliju. Spreobrnite
se, pomeni delati pokoro, postati nov človek. V postnem času bomo velikokrat slišali to
besedo. Današnji človek pa nekako nima več posluha za pokoro. Kje so vzroki za to?
Eden izmed vzrokov, da pokora ni posebno priljubljena beseda, je prav gotovo ta, da si ob
njej zamišljamo nekaj, kar moramo storiti, se nečemu odpovedati, še posebej kar nam je
prijetno in je sicer samo po sebi dovoljeno. Priporočajo nam, da bi darovali določeno vsoto
denarja za uboge, bolj brali Sveto pismo,
versko literaturo, več molili in še bolj gojili ljubezen do bližnjega.
Toda zakaj bi morali delati pokoro? Odgovor se glasi: “Ker smo grešili”.
“Sem res tak grešnik, da bi moral v prahu in pepelu delati pokoro”, se sprašuje marsikdo.
Sem res tako globoko padel, da bi moral kar naprej obžalovati svoje grehe? Nihče ni
popoln, vsak ima svoje napake, smo kar pristojni ljudje. “Če bi bili vsi taki kot sem jaz,
bi imeli že na zemlji nebesa”, mi je nekoč zatrdil neki mož. Prepričan je bil, da si ne more
nič težkega očitati. Zakaj naj bi delal pokoro?
Še en vzrok je, da nam pokora predstavlja težavo. Nekdo je namreč res težko grešil.
Zakaj naj bi delal pokoro? Kaj koristijo molitve, odpovedi in druga spokorna dela? Kaj ima
Bog od tega? Je Bog neke vrste sadist, ki uživa, da nas muči in nam otežuje življenje? Bog
je vendar Bog ljubezni in odpuščanja! Odpuščanje pa si nihče ne more kupiti s pokoro. Z
Bogom pač ne moremo trgovati!
Pokora je najprej nov odnos, naš odgovor na Božji klic. Je sprejetje Božjega daru, ki nas
usposobi, da smo zmožni začeti novo življenje.
Pri pokori se moramo zavedati, da ima iniciativo Bog. Jezus “je oznanjal evangelij o Božjem
kraljestvu, govoreč: “Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se
in verujte evangeliju!” Bog sam nas po Kristusu osvobaja grehov in krivde. Omogoča nam
novo življenje in prijateljstvo z njim.
Vera je odgovor na Božji klic, pomeni popolni “da” Bogu,
brezkompromisno človekovo usmeritev k svojemu Stvarniku.
Kdor veruje, se popolnoma izroči Bogu. Pomeni, da zapusti vse,
kar človeka odtujuje Bogu. Človek zapusti greh. Greh pa pomeni
zavrnitev Božje ponudbe. In kdo izmed nas bi si upal trditi, da je
njegov odgovor, njegova ljubezen do Boga popolna?
Le če izhajamo od Boga, bomo prav razumeli pokoro. Razna spokorna
dela v vseh svojih oblikah, so naš odgovor Bogu v veri in ljubezni.

1. POSTNA NEDELJA

»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal.
Bil je med zvermi in angeli so mu stregli« (Mr 1,13)
Odlomki Božje besede na 2. postna nedelja: 1Mz 22,1-2.9.10-13.15-18; Rim 8,31-34; Mr 9,2-10
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