
28.2. 2. POSTNA
 NEDELJA

7.30

9.00

10.30

†† starši Hladnik in Kumer; Sp. Kanomlja 26/b 
             KRIŽEV POT - ŽPS
Ledine: †† Zoran, Tilka Likar in Marija Proj; G. V. 24  
            Za zdravje; p.n. 
Za župnijo  

1.3. Ponedeljek
Albin 18.00 V zahvalo in priprošnjo; Pustota 11 

2.3. Torek
Neža 8.00 V čast sv. Janezu Pavlu II., varstvo in blagoslov; p.n.

3.3. Sreda
Kunigunda 18.00 Duše v vicah; Pustota 31 

4.3. Četrtek
Kazimir

8.00
10.30

Ledine: Nove duhovne poklice; p.n.
Marof:  Po namenu

5.3. Prvi petek
Hadrijan

8.00
17.00

18.00

Celodnevna adoracija
Sv. spoved
KRIŽEV POT - bralci
V dober namen; Mladinska 1 

6.3. Prva sobota
Nika

17.00
18.00

Molitev za nove duhovne poklice
Nove duhovne poklice

7.3. 3. POSTNA
 NEDELJA

7.30
8.30

9.00

10.30

Za zdravje in Božje varstvo; p.n.  
             KRIŽEV POT - bralci
Ledine: † Mihaela Jereb; Žirovnica 9 
            †† starši in Dori Podobnik; Sp. Vrsnik 17
Za župnijo  

• 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 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 petek dopoldne bom v Sp. Idriji obiskoval bolne in ostarele.
• 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 19h srečanje zakonske skupine. 
• V nedeljo bo v Ledinah ob 8.40 molitev križevega pota. Sodeluje bralci.
• 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 fi nančno. Iskrena hvala.

• 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. Škofi jska karitas 

Koper ostaja zvesta ljudem, ki živijo v revščini na področju Škofi jske 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."
• 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/

Št. 9, 28. februar 2021

Odlomki Božje besede na 3. postna nedelja: 2 Mz 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25

PELJAL NA GORO... 

2. POSTNA NEDELJA
»Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, 

da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu« (Mr 9,3)

Ljudje so vedno znova od Kristusa zahtevali znamenja, a jih je Jezus vedno zavrnil. Če 
so ljudje zahtevali čudež, ga ni hotel narediti. Zakaj? Ni maral vsiljivosti?  Mu je bila 
odvratna želja množic po izrednih dogodkih? Je zaničeval ljudstvo, ki mu je hotelo vsiliti 
svojo voljo? Nič od vsega tega!
Jezus je dobro vedel, kaj se dogaja v človeškem srcu. Vedel je, da želijo ljudje dokončno 
znamenje, ki bi ga potrdilo kot odrešenika. Vedno znova se je pojavljalo vprašanje: “Si 
ti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?” (Mt 11, 3)
Judovsko ljudstvo je živelo v težkem stanju. Okupirali in izkoriščali so ga Rimljani. Med 
ljudstvom so se širile obljube prerokov: “Bog sam vas bo rešil! Prišel bo Mesija, ki bo 
pregnal tujce in vzpostavil mogočno judovsko kraljestvo.” Te krilatice se nikakor niso 
ujemale z Jezusovim delovanjem. Ni prišel kot politični odrešenik, ampak je hotel zbrati 
ovce, ki so zašle iz Izraelove hiše in jih pripeljati naprej k Očetu. Njegov namen je bil 
osvoboditi ljudi krivde in greha.
Kako lahko danes vse to razumemo. Tudi za takratne ljudi je bilo Jezusa zelo težko 
razumeti. Zato se je branil delati čudeže na njihovo ljudi, da jih ne bi še bolj spodbujal 
k napačnim predstavam o mesiji. Zato je vzel s seboj kot priče le tri učence. Tako je 
predpisoval takratni zakon. Od učencev je zahteval naj molčijo do njegovega vstajenja. 
Na gori Tabor se Jezus pokaže v vsem svojem sijaju kot Mesija. Mojzes, Elija in končno 
nebeški Oče potrdijo, da je Jezus obljubljeni mesija, ki bo odrešil svoje ljudstvo.
O tem dogodku so se učenci dokončno prepričali, da je Jezus ta, ki mora priti. Spoznali 
so, da so se prav odločili, ko so mu sledili. Toda bili so kot otroci, prevzeti od trenutka. 
Niso še doumeli celote. Z gore Tabor se vidi Golgota. Bog jim je pokazal sijaj Tabora, da 
se ne bi zmedli, ko bo prišla noč in groza Golgote. Tabor pripravlja križanje na Golgoti. 
Križ je razumljiv le v luči dogodka za Taboru. Kristus združuje poveličanje in ponižanje. 
Tragika judovskega ljudstva je bila, da tega ni moglo razumeti.
Tudi danes Kristus v svoji Cerkvi nadaljuje  pot ponižanja in pot slave. V njeni  podobi 
Kristusa ljubijo in slavijo. V podobi Cerkve Kristusa sovražijo in preganjajo. Pod prašno 

in blatno haljo Cerkve, se skrivata Kristusova slava in sijaj.
Kdor je pravi Jezusov učenec in pravi ud Cerkve, ga v tej 
podobi prepoznava, mu ostaja zvest in veruje vanj. Včasih 
je halja zelo prašna in umazana zaradi naših - tudi mojih 
grehov. A kristjan ve, da to haljo, čeprav umazano, nosi 
njegov Odrešenik.



28.2. 2. POSTNA
 NEDELJA

7.30

9.00

10.30

†† starši Hladnik in Kumer; Sp. Kanomlja 26/b 
             KRIŽEV POT - ŽPS
Ledine: †† Zoran, Tilka Likar in Marija Proj; G. V. 24  
            Za zdravje; p.n. 
Za župnijo  

1.3. Ponedeljek
Albin 18.00 V zahvalo in priprošnjo; Pustota 11 

2.3. Torek
Neža 8.00 V čast sv. Janezu Pavlu II., varstvo in blagoslov; p.n.

3.3. Sreda
Kunigunda 18.00 Duše v vicah; Pustota 31 

4.3. Četrtek
Kazimir

8.00
10.30

Ledine: Nove duhovne poklice; p.n.
Marof:  Po namenu

5.3. Prvi petek
Hadrijan

8.00
17.00

18.00

Celodnevna adoracija
Sv. spoved
KRIŽEV POT - bralci
V dober namen; Mladinska 1 

6.3. Prva sobota
Nika

17.00
18.00

Molitev za nove duhovne poklice
Nove duhovne poklice

7.3. 3. POSTNA
 NEDELJA

7.30
8.30

9.00

10.30

Za zdravje in Božje varstvo; p.n.  
             KRIŽEV POT - bralci
Ledine: † Mihaela Jereb; Žirovnica 9 
            †† starši in Dori Podobnik; Sp. Vrsnik 17
Za župnijo  

• 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 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 petek dopoldne bom v Sp. Idriji obiskoval bolne in ostarele.
• 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 19h srečanje zakonske skupine. 
• V nedeljo bo v Ledinah ob 8.40 molitev križevega pota. Sodeluje bralci.
• 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 fi nančno. Iskrena hvala.

• 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. Škofi jska karitas 

Koper ostaja zvesta ljudem, ki živijo v revščini na področju Škofi jske 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."
• 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/

Št. 9, 28. februar 2021

Odlomki Božje besede na 3. postna nedelja: 2 Mz 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25

PELJAL NA GORO... 

2. POSTNA NEDELJA
»Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, 

da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu« (Mr 9,3)

Ljudje so vedno znova od Kristusa zahtevali znamenja, a jih je Jezus vedno zavrnil. Če 
so ljudje zahtevali čudež, ga ni hotel narediti. Zakaj? Ni maral vsiljivosti?  Mu je bila 
odvratna želja množic po izrednih dogodkih? Je zaničeval ljudstvo, ki mu je hotelo vsiliti 
svojo voljo? Nič od vsega tega!
Jezus je dobro vedel, kaj se dogaja v človeškem srcu. Vedel je, da želijo ljudje dokončno 
znamenje, ki bi ga potrdilo kot odrešenika. Vedno znova se je pojavljalo vprašanje: “Si 
ti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?” (Mt 11, 3)
Judovsko ljudstvo je živelo v težkem stanju. Okupirali in izkoriščali so ga Rimljani. Med 
ljudstvom so se širile obljube prerokov: “Bog sam vas bo rešil! Prišel bo Mesija, ki bo 
pregnal tujce in vzpostavil mogočno judovsko kraljestvo.” Te krilatice se nikakor niso 
ujemale z Jezusovim delovanjem. Ni prišel kot politični odrešenik, ampak je hotel zbrati 
ovce, ki so zašle iz Izraelove hiše in jih pripeljati naprej k Očetu. Njegov namen je bil 
osvoboditi ljudi krivde in greha.
Kako lahko danes vse to razumemo. Tudi za takratne ljudi je bilo Jezusa zelo težko 
razumeti. Zato se je branil delati čudeže na njihovo ljudi, da jih ne bi še bolj spodbujal 
k napačnim predstavam o mesiji. Zato je vzel s seboj kot priče le tri učence. Tako je 
predpisoval takratni zakon. Od učencev je zahteval naj molčijo do njegovega vstajenja. 
Na gori Tabor se Jezus pokaže v vsem svojem sijaju kot Mesija. Mojzes, Elija in končno 
nebeški Oče potrdijo, da je Jezus obljubljeni mesija, ki bo odrešil svoje ljudstvo.
O tem dogodku so se učenci dokončno prepričali, da je Jezus ta, ki mora priti. Spoznali 
so, da so se prav odločili, ko so mu sledili. Toda bili so kot otroci, prevzeti od trenutka. 
Niso še doumeli celote. Z gore Tabor se vidi Golgota. Bog jim je pokazal sijaj Tabora, da 
se ne bi zmedli, ko bo prišla noč in groza Golgote. Tabor pripravlja križanje na Golgoti. 
Križ je razumljiv le v luči dogodka za Taboru. Kristus združuje poveličanje in ponižanje. 
Tragika judovskega ljudstva je bila, da tega ni moglo razumeti.
Tudi danes Kristus v svoji Cerkvi nadaljuje  pot ponižanja in pot slave. V njeni  podobi 
Kristusa ljubijo in slavijo. V podobi Cerkve Kristusa sovražijo in preganjajo. Pod prašno 

in blatno haljo Cerkve, se skrivata Kristusova slava in sijaj.
Kdor je pravi Jezusov učenec in pravi ud Cerkve, ga v tej 
podobi prepoznava, mu ostaja zvest in veruje vanj. Včasih 
je halja zelo prašna in umazana zaradi naših - tudi mojih 
grehov. A kristjan ve, da to haljo, čeprav umazano, nosi 
njegov Odrešenik.


