
Št. 17, 18. april 2021

Odlomki Božje besede na 4. vel. nedeljo: Apd 4,8-12; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18

ŽIVETI Z VSTALIM...

3. VELIKONOČMA NEDELJA 
»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

Po Jezusovi smrti na križu so bili učenci popolnoma na tleh. Prepričani so bili, da  je 
vsega konec. Kako so torej nenadoma zmogli trditi, da Jezus živi in zaradi te trditve 
žrtvovati celo svoje življenje? Edini odgovor je, ker je križani sam pred njimi potrdil, 
da živi. Pokazal jim je roke in noge z ranami, ki jih je zadalo križanje. Celo jedel je z 
njimi, da bi pokazal da ni prikazen, ampak živi človek. To neposredno srečanje z Vstalim 
Kristusom jih je prepričalo o Jezusovem vstajenju.
Z vstalim Kristusom se moremo srečati tudi mi, ko poslušamo njegovo besedo v Sv. 
pismu. Z njim se srečamo pri sv. maši. Tako je tudi nam možno doživeti vstalega Kristusa.
Vstali Kristus je poslal svoje učence po vsem svetu oznanjati njegovo vstajenje, ki so mu 
bili priče. Temu pričevanju verujemo tudi mi. 
Kakor nekoč učencem, tako tudi nam Jezus naroča: "Vi pa ste priče teh reči" (Lk 24, 48). 
Kaj nam koristi Jezusovo vstajenje, če nismo s Kristusom vstali. Le če smo sprejeli novo 
življenje, smo res pravi kristjani. 
Kristus nam je dal novo življenje pri krstu. Vendar moramo tudi živeti kot novi ljudje. 
To je naše pričevanje. Ne gre za obširno besedičenje, ampak za velikonočno življenje.
Biti kristjan pomeni, živeti s Kristusom, ki je vstal.
S Kristusom živeti pomeni, iskati srečanje z njim pri sv. maši, kjer je Vstali telesno 
prisoten v podobi kruha in vina. Sv. Ignacij Antiohijski je kristjane imenoval kot ljudi, ki 
živijo v duhu nedelje, ki jih spominja na vstajenje. 
Živeti s Kristusom, pomeni, da se z njim pogovarjamo v molitvi: tako skupni kot osebni. 
Kako naj govorim, da me Jezus ljubi, če tega nisem izkusil v molitvi?
Živeti s Kristusom pomeni, da ga srečujem v svojih bratih in sestrah. Vstali Kristus 
ne živi nekje med oblaki, ampak med nami. V stari ženici, ki gre sključena po cesti, v 
bolnem možu, ki preživlja zadnje ure sam v bolnišnici, v družini, kjer sta oče in mati 
brezposelna in ne vesta, kako bosta preživela družino do konca meseca, v zasvojencu, 
ki ne vidi več smisla življenja...
Če živimo z vstalim Kristusom, bo vse naše življenje en sam praznik tudi kadar nas 

obiščeta trpljenje in bolečina. Tako je zapisala žena, ki je 
izgubila dva sinova in ji je umrl še mož: "Često molim križev 
pot v cerkvi in grem od postaje do postaje. Gledam Jezusa, 
ki je  trikrat  padel zaradi izmučenosti in teže križa. Toda 
vedno znova je vstal in brez tožbe šel naprej proti Kalvariji. 
Zahvaljujem se Bogu za mojo vero v vstajenje, medtem ko 
si brišem solze."

18.4. 3. VEL.
NEDELJA

7.30
9.00
10.30

V dober namen; Mladinska 3
Ledine: † Zdravka Demšar; Žirovnica 10
Za župnijo 

19.4. Ponedeljek
Leon 19.00 †† Zofi ja Jereb in sestra Pavla; Sp. Kanomlja 25/a 

20.4. Torek
Teotim 8.00 Srečen porod in blagolsov v družini; p.n.

21.4. Sreda
Anzelm 19.00 †† Vincenc in Marija Žakelj; Sp. Kanomlja 21 

22.4. Četrtek
Hugo

17.00
17.30

Ledine: †† Ivan in starši Novak; Ledine 17
              Spoved za prvoobhajance

23.4. Petek
Jurij

18.00
19.00

Spoved za prvoobhajance
† Amalija Mlakar; Tolminska 37, 1. obl.

24.4. Sobota
Fidelis 19.00 † Marija Valerija Mežnarič, Mokraška vas 1, 8. dan

25.4. 4. VEL.
NEDELJA

7.30
9.00

10.30

† Marija Mlakar; Slovenska 34 
Za župnijo                            SV. KRST V LEDINAH

Ledine: † Janko Žakelj; Ledine 16 
             † Franc Dežela; Led. Krnice 16

• 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 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. Vsak dan bo odprta cerkev 
za osebno molitev. 

• Začenjamo teden molitve za duhovne poklice z geslom: PRIPADAJ, IŠČI 
IN SE ODLOČI. Duhovni poklici se rojevajo v občestvu, ki mu nudi oporo 
in bližino. Vsak dan 1h pred mašo vabljeni k molitvi za nove duh. poklice.

• V ponedeljek bo v Sp. Idriji verouk za prvoobhajance.
• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje ŽGS.
• V sredo bo ob 19.45 srečanje slavilne skupine preko Google Meet.
• V četrtek bo v Ledinah verouk za vse veroučence, po usklajenem urniku.
• V četrtek bodo v Ledinah ob 17.30 prvoobhajanci prvič pristopili k sv. spovedi.
• V četrtek bo ob 20h srečanje zakonske skupine preko Google Meet.
• V petek bo v Sp. Idriji verouk za birmance.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 18h prvoobhajanci prvič pristopili k sv. spovedi.
• V petek ob 20h bo srečanje animatorjev preko Google Meet.
• V cerkvi sv. Tomaža bomo začeli z obnovo notranjosti cerkve. Prišla je 

pobuda, da bi obnovili tudi oltarje, ker so v slabem stanju. Vse župljane 
vabim, da bi pomagali prostovoljno in fi nančno. Iskrena hvala. Pripravili 
smo brošuro o obnovi cerkve.

• 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.

• 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.

• 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. 
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