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5. VEL.
NEDELJA
Ponedeljek
Filip in Jakob
Torek
Florjan
Sreda
Gotard
Prvi četrtek
Dominik

7.30 †† starši Gnezda; Sr. Kanomlja 32
9.00 Ledine: †† Janja in Janko Mohorič; p. n. prijateljev
10.30 Za župnijo
SV. KRST V SP. IDRIJI

19.00 †† Marjana in Karl Burnik in Jela in Franc Mažgon; Na poklonu 5
19.00 † Paola Tuccitto; Sp. Kanomlja 26/c

9.00
19.00
16.30
17.00
8.00
Prvi petek
18.00
Gizela
19.00
Prva sobota 18.00
19.00
Viktor
7.30
8.30
6. VEL.
9.00
NEDELJA
10.30
15.00

Dekanijska konferenca
† Slavijo Hladnik; Na vasi 30
Sv. spoved in adoracija (BIRMANCI)
Ledine: † Zdravka Demšar; p. n. sosedov
Češčenje Najsvetejšega
Sv. spoved in adoracija (BIRMANCI)
† Janez Kenda; Sp. Kanomlja 42/b
Molitev za nove duhovne poklice
Nove duhovne poklice
†† Likar in Kenda; Gor. Kanomlja 1
Led. Krnice: Procesija
Ledine: †† Franc in vsi Mlinar; Pečnik 18
Za župnijo
Idr. K.: †† Justin Strel in Cirila Magajne; I. K. 35

V cerkvi je lahko toliko vernikov, kolikor zadoščajo predpisu na 20 m2.
Dovoljena je INDIVIDUALNA DUHOVNA OSKRBA VERNIKOV.
Vsak dan bo uro pred sv. mašo izpostavljeno Najsvetejše za osebno molitev.
Vsak dan bo odprta cerkev za osebno molitev.
V mesecu maju smo začeli šmarnično pobožnost. Vsi, posebej še prvoobhajanci
in birmanci ste v mesecu maju vsak večer vabljeni k šmarnični pobožnosti in
litanijam Matere Božje - v Sp. Idriji ob 19h in v Ledinah, Vrsniku in Idr. Krnicah
ob 18h. STARŠI SPODBUDITE SVOJE OTROKE K UDELEŽBI.
Danes, v nedeljo bosta prostovoljki predstavili Program POTA. Namen
programa je nudenje priložnosti mladim za evangelizacijo in služenje bližnjemu
v misijonskih deželah. Prostovoljci bodo aktivno zbirali darove za misijon.
V ponedeljek začnemo z rednim veroukom za vse razrede po usklajenem urniku.
V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
V sredo bo v Sp. Idriji ob 9h sv. maša in srečanje dekanijskih duhovnikov.
V sredo bo ob 19.45 srečanje slavilne skupine preko Google Meet.
V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
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 obiskoval bolne in ostarele.
V petek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje za animatorje.
V soboto bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje zakonske skupine.
V nedeljo bomo v Ledinah in Idr. Krnicah obhajali god sv. Florjana s sv. mašo ob 15h.
V nedeljo, 23.5. bomo v Sp. Idriji ob 10.30 obhajali slavje sv. obhajila.
V nedeljo, 30.5. bomo v Ledinah ob 10.30 obhajali slavje sv. obhajila.
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 ﬁnančno. Iskrena hvala. Pripravili
smo brošuro o obnovi cerkve. Na prodaj je knjiga Ledinska kronika.

JAZ SEM....

Št. 19, 2. maj 2021

Na Cerkev smo navajeni gledati kot na organizacijo. Merimo jo s človeškimi merili glede
na rast in nazadovanje. Stanje Cerkve nam kažejo statistike, analize, številke. Govorimo
o uspehu in neuspehu. Kadar se število nedeljnikov zmanjšuje in cerkve praznijo, nas
navdaja malodušje.
V veliki meri smo osredotočeni na zunanje podvige: gradnjo, obnovo, organizacijo
praznovanj in romanj. Vse to je dobro, ni pa vse.
Krščanska skupnost se razvija po drugačnih načrtih. Današnji evangelij nam daje pogled
v notranjo strukturo Cerkve. "Jaz sem trta, vi mladike," pravi Jezus. Mladike brez trte ne
morejo živeti. Cerkev je življenjska skupnost v Kristusu. Kristus je njeno pravo življenjsko
počelo. Njegovo življenje se pretaka po vseh udih skupnost, kot življenjski sok trte po
mladikah. V Jezusovem življenjskem toku ostanemo le, če v nas ostanejo njegove
besede. To pomeni, da moramo njegove besede sprejeti in uresničevati. Ne gre torej le
za naklonjenost do Jezusa. Tudi ne za življenjski nazor, ki se nam zdi zanimiv. Ne le za
obredje, ki se ga moramo udeleževati. Gre za zvestobo in za prenos njegovih besed v naše
vsakdanje življenje in svet. Ni zadosti le pobožnost in versko čustvovanje. Poklicani smo,
da Jezusove besede prenesemo v vsej raznolikosti v življenje.
Kadar skupina ali posamezni kristjan začuti nov izziv ob Kristusovi besedi in jo skuša
prenesti v življenje, tedaj nastopi nova rast.
Jezus pravi, da tedaj nebeški Oče kot vinogradnik te nove mladike očisti, da bi obrodile
še več sadu. Nova rast morda naleti na nerazumevanje mnogih kristjanov. Tako Očetovo
čiščenje je tudi velikokrat boleče. Učence svojega Sina bo vedno očiščeval od vsega
slabega, svetnega in odvečnega. Le v zaupanju v Jezusove besede, moremo trpljenje in
preganjanje razumeti kot dobro za kristjane in Cerkev.
Včasih se nekateri kristjani osvobodijo od Kristusa - postanejo neodvisni. Z grehom in
nepokorščino se ločijo od Gospoda. To so suhe mladike, ki jih oče
odreže od trte in vrže v ogenj.
"Kako bo šlo naprej s Cerkvijo?", se sprašujejo mnogi kristjani, ki
gledajo današnje stanje cerkvenih skupnosti, ki v mnogih pogledih
ni zavidljivo. Obtoževanja letijo na vse strani. Mnogi se z zadnjimi
močmi trudijo rešiti, kar se še rešiti da: z reklamo, modernimi
sredstvi, organiziranjem in planiranjem. Trud je seveda hvalevreden.
Toda ali ne zaupamo bolj v svoja sredstva kot pa v Kristusa?
Edino zagotovilo za uspeh je Jezus sam, saj pravi: "Kdor ostane v
meni, obrodi obilen sad." To pomeni, da se moramo vsi spreobrniti,
živeti iz njegove besede in po njej.

5. VELIKONOČNA NEDELJA
»Brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5)
Odlomki Božje besede na 6. vel. nedeljo: Apd 10,25-26.34-35.44-48;1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
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