Ledine:† Julija Cigale; Mrzli Vrh 16, 8. dan
†† Žakelj; Sp. Vrsnik 3
10.30 Za župnijo
Za zakonce
17.00 Idr. Krnice: Za zdravje; Idr. Krnice 41
†† Franc in Jožefa Kenda; Idr. Krnice 5
9.00

13.5.

14.5.
15.5.
16.5.
17.5.

7. VEL.
NEDELJA

Ponedeljek
Bonifacij
Torek
Zoﬁja
Sreda
Janez
Četrtek
Jošt
Petek
Erik

19.00 Za zdravje in srečo; Sp. Kanomlja 31
19.00 † Ivan Čuk; Meline 1
19.00 †† iz Bazovika; Sp. Kanomlja 38/d
18.00 Vrsnik: †† Ivan in starši Tušar; Gor. Vrsnik 6

Sv. spoved za prvoobhajance
V zahvalo in čast Materi Božji; Šolska 17
Župnišče: Po namenu
Sobota
19.5.
Poročna sv. maša
Urban
Idr. Krnice: †† Ivan in Ivana Likar; Idr. Krnice 1
†† Likar; Gor. Kanomlja 1/a
Ledine: †† sorodniki in starši Lazar; Sp. Vrsnik 5
BINKOŠTNA 9.00
20.5.
†† Marija in Vinko Podobnik in Marica in Alojz Demšar; Žirovnica 4
NEDELJA
10.30 Za župnijo
SV. OBHAJILO
15.00 Ledine: Zaključek češčenja
OFER ZA ŽUPNIJO
18.5.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

18.00
19.00
14.00
15.00
20.00
7.30

Začela se je ŠMARNIČNA POBOŽNOST. Vsi, posebej še otroci ste v mesecu maju
VSAK VEČER vabljeni k šmarnični pobožnosti in petim litanijam Matere Božje.
Danes, v nedeljo bo v Idr. Krnicah ob 17h sv. maša za zaljubljence oz. zakonske
pare, ki jo bo vodil g. škof Jurij Bizjak. Po sv. maši bo tombola. Glavna nagrada
bo darilni bon za zakonski par. Gospodinje naprošam za peko peciva.
V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje svetopisemske skupine.
V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
V sredo bodo v Sp. Idriji ob 20h vaje za mešani pevski zbor.
V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.30 vaje za otroški pevski zbor.
V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje.
V soboto bo v Sp. Idriji v župnijskem domu ob 14h srečanje starejših iz naše
župnije. Vsi župljani ste naprošeni, da jih osebno povabite in spodbudite, da
se srečanja udeležijo. Pred sv. mašo bom na razpolago za sv. spoved, med
sv. mašo bom podelil zakrament bolniškega ozdravljenja.
V nedeljo bo v Sp. Idriji prvo sveto obhajilo. Molite za letošnje prvoobhajance.
V nedeljo bo v Ledinah celodnevno češčenje z zaključkom ob 15h. Vabljeni.
V nedeljo, 27.5. bo romanje ob Marijinih kapelicah. Zbirno mesto je ob 14h
na mostu za Jagršče. Zaključili bomo z litanijami Matere Božje v Idr. Krnicah.
V soboto, 9.6. bo imel v prostorih OŠ Idrija ob 20h predavanje p. Marko
Rupnik: "PODOBA CERKVE DANES". Vabljeni.
Od 9. - 14.7. se bomo s strežniki, pevci in mavričarji iz obeh župnij odpravili
na POČITNICE v Bohinj. SPREJEMAMO PRIJAVE!
VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji dan celodnevnega češčenja.
Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019. Zadaj na
mizi je seznam, kjer se lahko zapišete, kdaj boste molili pred Najsvetejšim.

Spodnja Idrija in Ledine

VAS POŠILJAM...

Št. 19, 13. maj 2018

Nekdo je dejal, da nekateri kristjani prejmejo krščanstvo v tako malih količinah, da
to deluje kot nekakšno cepivo. Za vse življenje jih naredi imune pred krščanstvom.
Za takšne kristjane je evangelij zbirka raznih zanimivih in poučnih zgodb, Cerkev pa
ustanova, ki skrbi za starodavne običaje in navade. Seveda je takšno krščanstvo brez
moči in privlačnosti.
Za krščanstvo je bistveno, da Jezus Kristus ni mrtev, ampak živi, sredi med nami.
Jezusova molitev za učence torej ne pripada davni preteklosti, ampak sredi med nami
Gospod moli za nas. Evangelij nikdar ne opisuje le preteklih dogodkov, ampak govori
tudi nam, današnjim ljudem. Jezus pravi: “Svet vas je sovražil, ker niste od sveta”.
Pod svetom Jezus ne pojmuje stvarstva, ampak ljudi, ki so Kristusa zavrnili in ga obsodili
na smrt na križu. V takšnem svetu živimo kristjani tudi danes. Kadar nas vsi hvalijo
in trepljajo po rami, moramo biti zaskrbljeni in se vprašati, kaj pravzaprav delamo
narobe. Jezus pravi svojim učencem: “Gorje vam, kadar vas bodo vsi ljudje hvalili”
(Lk 6, 26). Kdor se je namreč odločil za Jezusa Kristusa, mora tudi danes računati
na nasprotovanje. “Svet vas sovraži, ker niste od tega sveta.” Marsikoga prestrašijo
Jezusove besede, ker bi morda rajši imel moderno, današnji miselnosti prilagojeno
obliko religije. Toda tudi danes velja Jezusovo vprašanje: “Hočete tudi vi oditi?”
Jezus moli: “Kakor si me ti poslal na svet, tudi jaz njih pošiljam v svet”. Oče je Jezusa
poslal na svet. Ni ga poslal le kot učitelja in oznanjevalca, ampak kot žrtev za ljudi.
Jezusova žrtev gre v dveh smereh, kot tramova križa. Navpični naznačuje pokorščino
do Očeta, vodoravni pa popolno ljubezen do ljudi. Križ je podoba ljubezni, ki gre do
skrajnosti.
Jezus pošilja svoje učence v svet. Če res hočejo biti njegovi učenci, se mora v njihovem
življenju odraziti Jezusova ljubezen v obeh smereh: do Boga in bližnjega. Seveda
evangelij ne oznanja le križa in trpljenja. Osnovno oznanilo je ljubezen, ki pa ni brez
križa.
Jezus prosi za svoje učence: “Oče ne vzemi jih iz sveta, ampak jih varuj
hudega”! Tako moli Jezus tudi danes. Mi, njegovi učenci živimo sredi
sveta. Doživljamo odklanjanje in sovraštvo, vendar polni zaupanja
vemo, da Jezus za nas moli: “Oče, obvaruj jih hudega”! Naj se zgodi
karkoli, Bog nas ne bo zapustil in prepustil usodi.
Morda se nam marsikdaj zdi tako krščanstvo pretrdo. Želeli bi si milejšo
obliko. Toda le celostno krščanstvo prinaša pravo veselje, kar spričujejo
svetniki.

7. VELIKONOČNA NEDELJA

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih
obvaruješ hudega.« (Jn 17,15)
Odlomki Božje besede na Binkoštno nedeljo: Apd 1,15-17.20-26; 1 Jn 4,11-16; Jn 17,11-19

ZAPISNIK ŽPS LEDINE

ZAPISNIK ŽPS SP. IDIRJA

Prisotni: župnik Miro Marinič, Marko Lapajne, Erika Moroz, Klemen Kosmač,
Cilka Demšar, Tamara Buh, Jerneja Čadež, Jolanda Likar, Sonja Bogataj, Hilarij
Likar, Ingrid Rupnik.
Pogovor o prebranem besedilu iz priročnika za ŽPS: IZ RODA V ROD;
aprilska tema: Stari starši in njihova vloga pri verski vzgoji.
Pregled zadnjega zapisnika: vse uspešno izpeljano
Predlogi za naprej:
• 20.5.2018 – celodnevno češčenje
• 27.5.2018 – prvo sveto obhajilo
• 2.6.2018 – procesija svetega Rešnjega telesa (2 oltarja)
• 1.6.2018 – s kolesi po veroučna spričevala na Vrsnik ob 16h štart iz Ledin
• 23.6.2018 – peš romanje v Spodnjo Idrijo
• 9.7. počitnice za strežnike v Bohinju
• 15.7.2018 – češnjeva nedelja (sodelovanje Vrsnik, Žirovnica)
• 22.7. 2018 – Krištofova nedelja
• 29.7.2018 – Jakobova nedelja
• 1.7.2018 – sveta maša za starejše v Led. Krnicah
• 9.7.2018 - 14.7.2018 – počitnice za otroke v Bohinju
• 19.8.2018 – Jernejeva nedelja
• 26.8.2018 – zaključek oratorija v Ledinah
• Poletni urnik: svete maše ob 7:45 bodo: 8.7.2018
5.8.2018
12.8.2018
Razno:
• Župnijski inventar
Zapisnik zapisala: Jerneja Čadež

CELODNEVNO ČEŠČENJE v LEDINAH
Prav vsi župljani ste lepo povabljeni v nedeljo, da po svojih močeh prispevate k prisotnosti Najsvetejšega. Ta dan smo pred
Jezusom prisotni kot skupnost župljanov.
Prav je, da bi vsak trenutek, ko je Jezus izpostavljen v molitvi, bil prisoten vsaj eden izmed nas. V ta namen bo seznam
"dežuranja" po vaseh. Lepo vabljeni tudi k skupni adoraciji, ki bo po sv. maši
in po njej.

SPORED ČEŠČENJA:

•

Molitev bo potekala po naslednjem razporedu:
• Po sveti maši: Sp. in Gor. Vrsnik, Žirovnica, Mrzli Vrh
• 11.00 - 12.00: Ledine
• 12.00 - 13.00: Led. Krnice, Korita
• 13.00 - 14.00: Led. Razpotje, Idršek, Pečnik
• 14.00 - 14.30: Govejk
• 14.30 - veroučenci, šmarnice in zaključek z litanijami.
•
14.45 - sklep z blagoslovom

JEZUS TE ČAKA...

Srečanje smo kot običajno pričeli z molitvijo.
Sledil je pogovor ob prebranem besedilu na temo: priročnika za ŽPS: IZ RODA
V ROD; aprilska tema: Stari starši in njihova vloga pri verski vzgoji.
Po pogovoru smo soglasno potrdili prejšnji zapisnik.
Nadaljevali smo s predlogi za naprej:
• v postnem času leta 2019 bo izpeljan misijon.
• 12.5.: sv. maša za ostarele ter sveta spoved
• 20.5.: sveto obhajilo v Spodnji Idriji
• 3.6: samo ena maša dopoldne – po sveti maši procesija
• 23.6.2018 – peš romanje v Spodnjo Idrijo
• 24.6.: zaključek veroučnega leta
• 7.7. peš romanje na SV. GORO – odhod zjutraj! Organiziran bo tudi
avtobus do Grgarja.
• 22.7.: Krištofova nedelja - blagoslov motorjev, avtomobilov
• 25.7.: Ana in Joahim–na predvečer praznika maša zvečer v Idr. Krnicah
• 9.7. - 14.7.: počitnice za otroke v Bohinju
• 14.8.: na predvečer praznika koncert »pod lipo«
• 20.8.-26.8.: oratorij v Sp. Idriji
Naslednje srečanje: avgust 2017
Zapisnik zapisala: Karin Peternel

DON TURBITT
Dragi prijatelji, letos imamo ponovno priložnost, da
gostimo širom Slovenije starega znanca, svetovno znanega
karizmatika, pobudnika moških skupin, g. Dona Turbitta.
Rim 10,15: "Kako lepe so noge tistih, ki prinašajo
veselo oznanilo o dobrih rečeh!"
Konec maja nas bo ponovno obiskal naš že znani, dragi
gost, Donald Turbitt. Obiskal bo različne kraje v Sloveniji, tukaj pa bi omenila
srečanje v Sp. Idriji, ki bo v sredo 30.5.2018 v župnijski cerkvi ib 17h.
G. Turbitt nas bo spomnil na že dobro znane odlomke iz Svetega pisma, ki nas
G. Turbitt nas bo spomnil na že dobro znane odlomke iz Svetega pisma, ki nas
učijo, da moramo umreti sami sebi, da mora umreti naš ego, da naj križamo jezo,
sovraštvo, zamere in se izročimo v skrbne in ljubeče božje roke. Naj zaupamo
Bogu in delujemo iz Božje moči, ne iz svoje. Bog nam želi vse najboljše, ponuja
nam popolno svobodo, hrepeni po tem, da mu sledimo in vdano izpolnjujemo
navodila, ki nam jih je dal v obliki zapovedi. G. Turbitt nas bo spomnil, da smo
vsi prejeli darove od Boga, in da nihče izmed nas ni ostal praznih rok.
LEPO VABLJENI.

