
Št. 20, 9. maj 2021

Odlomki Božje besede na 7. vel. nedeljo: Apd 1,15-17.20-26; 1 Jn 4,11-16; Jn 17,11-19

LJUBITE SE...

       6. VELIKONOČNA NEDELJA
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. 

Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9).

Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen (1 Janez 4, 8).
To je najgloblji opis Boga. Je dejansko najvažnejša beseda v Svetem pismu, od katere 
vse zavisi.  Sv. Janez pravi:" Nismo mi prvi iskali Boga, ampak on nas."   Naš odgovor 
na Božjo ljubezen naj bi bila ljubezen med nami. Svojim učencem je Jezus naročil: 
“Ljubite se med seboj, kot sem vas jaz ljubil.”
Ljubezen je največja beseda in tudi najbolj zlorabljena. Kaj vsega ne imenujemo 
ljubezen: od pretanjenega egoizma do strastnega izživljanja. Po drugi strani pa 
srečamo tudi veliko prave nesebične ljubezni. Koliko ljudi vedno znova izgoreva v 
ljubezni do bližnjega!
Kaj pomeni prava ljubezen? Ljubiti nekoga pomeni, da ga brezpogojno sprejemamo, 
kot nas sprejema Bog. Pomeni, da bližnjega sprejemamo tudi takrat, ko se obnaša 
drugače kot mi želimo. 
Ljubiti nekoga, pomeni, da nas ne vodijo le čustva ali interesi, ampak načelo o katerem 
piše sv. Pavel: “Sprejemajte drug drugega, kot je Kristus vas sprejel” (Rim 15, 7).
Morda nimamo sovražnikov, a bodimo odkriti! Razlikujemo med tistimi, ki so nam 
simpatični in s katerimi se radi srečujemo in med nesimpatičnimi, ki se jih ogibamo. To 
so morda določeni sodelavci v službi, starejši, ali današnja mladina, ki je nemogoča...
Rezultati neke ankete so pokazali, da 56 % ne bi želelo živeti z ljudmi, ki so hendikepirani 
- invalidi, prizadeti. 63 % je menilo, da prizadeti spadajo v domove, da ne bi motili 
normalnih ljudi.
Neka družina je vzela na potovanje z ladjo prizadetega sina. Sopotnike je to zelo 
motilo. Slišale so se opazke, da bi morali takšni otroci ostati doma.
Morda so bili nekateri izmed sopotnikov kristjani. Morda so doma tudi kaj prispevali za 
prizadete otroke. A na potovanju so hoteli imeti svoj mir.
Vprašajmo se, ali ne živimo tudi mi s predsodki proti določenim ljudem, ali slojem 
ljudi? Ne odklanjamo - morda podzavestno - določene ljudi, ker ne spadajo v naše 

okvire?
V našem svetu ljubezen umira. Nastaja vedno večji hlad med 
ljudmi, ki sega v osnovne celice družbe, družine. Obstajajo 
osamitve, ki za mnoge pomenijo socialno in psihično smrt. 
Kristjani smo se dolžni boriti proti temu hladu z ljubeznijo. Bog 
nas sprejema, ker nas ljubi. Njegova ljubezen spreminja vse, ki jo 
sprejemajo. Tudi mi naj bi z ljubeznijo sprejemali vse, brez izjeme 
in jim s tem pomagali, da bi se spreobrnili k dobremu.

9.5. 6. VEL.
NEDELJA

7.30
8.30
9.00
10.30
15.00

†† 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                       

10.5. Ponedeljek
Job 19.00 † Marko Kosmač; Pustota 38

11.5. Torek
Pankracij 19.00 V zahvalo za vse dobro; Sp. Kanomlja 47

12.5. Sreda
Leopold 19.00 †† Teta Malka in Tončka; Šolska 6 

13.5. Četrtek
Vnebohod

17.00
19.00

Ledine: † Danica Podobnik; Ledine 4
†† starši in Ivan Hladnik; Sp. Kanomlja 33

14.5. Petek
Bonifacij 19.00 †† starši Zajc; Na griču 7

15.5. Sobota
Zofi ja 19.00 Za zdravje; Pot v Trnje 35

16.5. 7. VEL.
NEDELJA

7.30
9.00
10.30

†† starši Petrič in Mlakar; Gor. Kanomlja 43/a
Ledine: †† starši Žakelj; Sp. Vrsnik 3
Za župnijo  

• 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 bomo v Ledinah in Idr. Krnicah obhajali god sv. Florjana s sv. 
mašo ob 9h in 15h.

• Ta teden bo verouk za vse razrede po usklajenem urniku.
• V ponedeljek bo v Sp. Idriji 19.45 srečanje svetopisemske skupine preko 

Google Meet. Lahko se prijavite na moj e-mail. Hvala za razumevanje.
• V sredo bo ob 19.45 srečanje slavilne skupine preko Google Meet.
• V četrtek bomo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda. Vabljeni k sv. maši.
• V petek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje za animatorje.
• V nedeljo, 23.5. bo v Ledinah celodnevno češčenje z zaključkom 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. Obnovili bi 

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. Na prodaj je knjiga Ledinska kronika.

• Od 28.6. do 2.7. bomo s strežniki, birmanci, pevci in mavričarji iz obeh 
župnij počitnikovali v Bohinju. 

• 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. 
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