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Kako nezaslišan je bil Jezusov nauk za tiste, ki so ga poslušali, se najočitneje vidi iz
današnjega evangeljskega odlomka. Evangelisti na več mestih poročajo, da so poslušalci
strmeli nad Jezusovimi besedami, ker jih ni učil kakor njihovi pismouki, temveč kakor tisti,
ki ima oblast. Še na več mestih pa govorijo o tem, kako je raslo število tistih, ki jim Jezusov
nauk ni bil po volji in so zato iskali priložnosti, da Jezusu nastavijo past in ga osramotijo.
Ni jim namreč šlo v račun, da je s svojim oznanjevanjem pritegoval cele množice in med
ljudstvom postajal čedalje bolj priljubljen.
Med tistimi, ki so mu najbolj nasprotovali, so bili pismouki. To so bili šolani ljudje, ki so si
lastili velike pravice, med drugim izključno razlago Svetega pisma. V verskem pogledu so bili
zelo vplivni in ugledni. Jezus je ostro obsojal njihovo pozunanjenost in oblastiželjnost. Kakor
je bil pozoren in potrpežljiv s preprostimi ljudmi in celo z grešniki, pa ni mogel prenašati
narejenosti in zlaganosti, samovšečne ošabnosti, dlakocepstva in dvoličnosti pismoukov, ki
so – po Jezusovih besedah – ljudem nalagali neznosna bremena, sami pa jih še s prstom niso
hoteli premakniti. Jezusov prodorni pogled je pod lepim videzom, ki so ga dajali, razkrival
njihovo malenkostno in sebično srce.
Nič čudnega torej, če sta ob Jezusovih uspehih v teh ozkih srcih vstajala zavist in sovraštvo.
Zato so sklenili, da se ga bodo znebili. Vemo, da se jim je to končno tudi posrečilo.
Najprej ga je bilo treba očrniti pri ljudstvu. Obtoževali so ga vseh mogočih in nemogočih
stvari. Najhujši očitek pa je bil, da njegov nauk ni od Boga in da čudežev, ki jih dela, ne dela
z Božjo močjo, ampak s pomočjo poglavarja hudih duhov. Če bi namreč priznali, da čudeže
dela v Božjem imenu, bi morali sprejeti tudi vero v Jezusa, tega pa v svoji zakrknjenosti niso
hoteli. Prav ta zakrknjenost, ki zavestno in hoté noče videti in dobro sprevrača v zlo, imenuje
Jezus greh proti Svetemu Duhu, ki ne bo nikoli odpuščen. Bog tega greha zato ne odpusti,
ker v človeku samem ni potrebnih pogojev za to: kdor se trdovratno upira spreobrnjenju,
kdor si zatiska oči pred resnico in vztraja v svoji zaslepljeni hudobiji, si sam onemogoča
odpuščanje. Greh zoper Svetega Duha je nekaj satanskega, saj ne izhaja le iz izkrivljene in
zlorabljene človekove svobode, ampak je obenem plod delovanja hudega duha, ki se mu tak
človek prepusti. V tem tiči tista skrivnost hudobije, ki je na delu od začetka sveta, od prvega
greha v raju, pa do konca sveta, ko bo Bog satana, očeta laži in zla, dokončno premagal.
Jezus je dosledno hodil po tej drugi poti: bil je poln Svetega Duha,
zato je lahko premagal vse napade in zvijače hudega duha. Tudi
nam naroča isto: toliko smo njegovi bratje in sestre in mati, skratka
toliko smo mu blizu, kolikor zmagujemo nad hudobijo v sebi in v
svetu. Tisti so zares Božji otroci, ki se dajo voditi Svetemu Duhu, ki
je Duh resnice in ljubezni.

10. NEDELJA MED LETOM

»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat,
sestra in mati.« (Mr 3,35)
Odlomki Božje besede na nedeljo 11. med letom: Ezk 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34
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19.00 Za zdravje; Šolska 6
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Molitev hvalnic
†† sorodniki; Pustota 24
Nagovor duhovnika Iana Taylorja
†† Valči Kosmač in Jožica Vončina; Mladinska 1
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20.00 Idr. Krnice: †† Jožica in Franc Štucin; p.n. hčere, 1. obl.
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Ledine:†† Vlado in Slabetovi; Ledine 25
11. NEDELJA 9.00
Za župnijo
MED LETOM 10.30
† Vilijem Pavšič; Mokraška vas 37, 30. dan
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7.30 † Andrej Lapajne; Slovenska 42
Ledine: †† starši Vehar in Mivšek; Sp. Vrsnik 11
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†† Marija in Vinko Podobnik; Mrzli Vrh 14
10.30 Za župnijo
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Molitev hvalnic
Pozabljenje duše v vicah; Mladinska 1

19.00 †† starši Vidmar; Pot v trnje 35

10.00 Blagoslov in varstvo; p.n.
9.00 Ledine: † Dori Podobnik; Sp. Vrsnik 10
Za župnijo
10.30 † Jože Velikanje; Sp. Kanomlja 28

Danes, v nedeljo nas bo v Ledinah pri sv. maši nagovorila s. Bogdana Kavčič. Dar bo
namenjen za delovanje njenega misijonskega središča. Hvala za vaš dar.
V sredo bo v Sp. Idrijo prišel duhovnik Ian Taylo. Pred sv. mašo bo imel nagovor in po sv.
maši sledi moltev nad posamezniki.
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 sredo, 20.6. bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
V soboto, 23.6. na pred praznikom rojstva Janeza Krstnika bodo Ledinci ob 9h peš
poromali na v Sp. Idrijo.
V nedeljo, 24.6. bodo veroučenci v Sp. Idriji po sv. maši prejeli spričevala, animatorji
pa predstavili program letošnjega Oratorija.
Od 9. - 14.7. se bomo s strežniki, pevci in mavričarji iz obeh župnij odpravili na
POČITNICE v Bohinj. SPREJEMAMO PRIJAVE!
Mlade vabim na FESTIVAL MLADIH v MEDŽUGORJU, 31. 7. - 6. 8. 2018 od 31. julij do
6. avgust 2018 z geslom: "ŽIVETI OD BOŽJE BESEDE". Cena romanja bom naknadno
objavil. Sprejemam prijave.
VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji dan celodnevnega češčenja. Povabljeni na
molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019. Vzemite si čas za Jezusa v tihi molitvi.
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