
Spodnja Idrija in Ledine

Št. 29, 15. julij 2018

Odlomki Božje besede na 16.nedeljo med letom: Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34

PO DVA IN DVA....

15. NEDELJA MED LETOM
»In šli so ter oznanjali pokoro« (Mr 6,12)

Danes nobeno podjetje ne more brez reklame. V časopisih, po radiu in televiziji, povsod 
kar mrgoli različnih reklam. Tudi Cerkev potrebuje reklamo, a ne take kot podjetja, ki 
prodajajo različne produkte. Cerkev oznanjuje radostno vest, da nas je Božji Sin Jezus 
Kristus odrešil. Zato mora iti med ljudi, mora jih prepričati, skratka mora misijonariti. 
Cerkev je v osnovi misijonska. Jezus je dvanajstere poslal k ljudem. Njihova naloga je 
bila nadaljevati njegovo poslanstvo. Ljudem oznanjati pokoro in jih v Božjem imenu 
ozdravljati. 
Je bilo apostolom težko iti oznanjat? Morda so se navadili biti ob Jezusu in uživati ob 
njegovih nastopih in čudežih? Seveda so bili tudi priče neuspehov - npr. ko so Nazarečani 
zavrnili Jezusa in ga vrgli iz mesta. Dvanajsteri so se s strahom podali na pot, polni 
dvomov, a tudi zaupanja.
Bili so Jezusovi predstavniki. Da, predstavljali naj bi Jezusa. Kot on, naj bi šli kot berači 
k ljudem - izročeni na milost in nemilost človeški samovolji. Ljudem naj bi pričevali, da 
so vse zapustili, kar sicer razumen človek z mirno vestjo poseduje: hišo, njive, ženo, 
otroke - skratka vse, kar zagotavlja mirno življenje.
Jezus jim je kot popotnico dal le poslanstvo in obljubo svoje pomoči. Apostolu namreč 
nujno pritičejo pogum in tveganje.
Jezus ni poslal po enega, ampak po dva, da bi bila drug drugemu v oporo. Po drugi 
strani pa naj bi bilo pričevanje dveh verodostojno, kot je bilo zapisano v Stari zavezi.
Apostolat pa ni le stvar duhovnikov, redovnic in redovnikov, ampak vseh kristjanov. Po 
krstu in birmi smo namreč vsi predstavniki Jezusa Kristusa in misijonarji.
Dan za dnem smo med ljudmi, vernimi, nevernimi. Kako se obnašamo? Se zavedamo 
svojega poslanstva? Izkoristimo priložnosti, ki nam jih Bog daje, za pogovor o veri? 
Molimo v družbi? Zmorejo ljudje, s katerimi smo v stiku v nas spoznati Kristusa?
Bi se na našem mestu Kristus prav tako obnašal, govoril? Je naš osebni zgled privlačen 
ali odbijajoč? Smo pri svojih nastopih samozavestni, se zavedamo, da nas pošilja 
Kristus, da nastopamo v Božjem imenu?
Smo pripravljeni zastonjsko delati? Jezus učencem ni obljubil nobene denarne 

nagrade. V daljši perspektivi gledamo kakšen uspeh so imeli. 
Cerkvena zgodovina nam kaže uspehe in neuspehe, zmage in 
poraze. Vsekakor tudi uspeh ni merilo apostolovega dela. Apostol 
naj oznanja, naj bo prilično ali neprilično, zavedajoč se svojega 
poslanstva. In svoje predanosti Jezusu Kristusu, ki bo v večnosti 
vsako njegovo besedo in solzo pozlatil.
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15.7. 15. NEDELJA
MED LETOM

9.00
 

10.30

Za župnijo                                         OFER ZA CERKEV

Vrsnik:†† Roman, starši Kemperle in Brence; G.V.14
            † Sonja Kavčič; Gor. Vrsnik 20

16.7. Ponedeljek
Karmel. MB 19.00 †† starši Žakelj in sorodniki; Sp. Kanomlja 19

17.7. Torek
Aleš

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Po namenu

18.7. Sreda
Friderik 19.00 † Valentina Šinkovec; Mokraška vas 30, 8. dan

19.7. Četrtek
Justa 19.00 Ledine: † Marija Breitenberger; Led. Krnice 15, 8. dan

20.7.
Petek
Marjeta

19.00 † Mirko Erjavec; Rejcev grič 8

21.7. Sobota
Danijel

7.30
8.00
13.30

Molitev hvalnic
V zahvalo; Slovenska 21 
Poročna maša

22.7. KRIŠTOFOVA
NEDELJA

9.00
 

10.30

Za župnijo                                     

Ledine:† Ida Kopač; Ledine 14, 1. obl. 
            †† Ludvik Kokelj in Blanka Tušar; Sp. Vrsnik  5

• Danes, v nedeljo bomo na Vrsniku obhajali češnjevo nedeljo. 
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
• V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje. Vabljeni vsi 

animatorji, ki boste sodelovali na letošnjem oratoriju.
• V nedeljo bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Skupaj bomo prosili, da nam 

Bog na priprošnjo sv. Krištofa deli svoj blagoslov in nas varuje na vseh naših 
poteh. Svoje avtomobile boste zapeljali mimo stopnic, prejeli Krištofovo 
podobico, v košaro pa lahko oddali svoj dar za misijonsko vozilo.

• Iskreno se zahvaljujem za čudovite počitnice s strežniki, pevci in mavričarji 
v Bohinju. Zahvaljujem se vsem animatorjem za varstvo in vzgojo, zahvala 
gre kuharicama ga. Slavici in ga. Marici za okusno in dobro hrano, hvala tudi 
staršem in dobrotnikom za duhovno in materialno podporo. Iskrena hvala. 

• V ponedeljek, 23.7. bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje ŽPS.
• V sredo, 25.7. bo v Idr. Krnicah sv. maša za zakonske pare. Lepo vabljeni vsi 

zakonci, kjer bomo prosili sv. Ano in Joahima naj vas varujeta in podpirata 
na vajini skupni poti. Pri sv. maši ob 20h boste obnovili zakonske obljube. 

• V nedeljo 29.7. bomo v Ledinah obhajali praznik sv. Jakoba.
• Mlade vabim na festival Mladih v Medžugorju, 31. 7. - 6. 8. 2018 z geslom: 

"ŽIVETI PO BOŽJI BESEDI". Sprejemamo prijave.
• Od 20. do 25. avgusta 2018 bo potekal POČITNIŠKI ORATORIJ. Obhajamo 

150-letnico smrti Friderika Ireneja Barage, ki je bil misijonar med Indijanci 
v Severni Ameriki. Geslo ENO JE POTREBNO,  povzema njegovo življenje, 
saj se je vse življenje trudil, da bi Indijancem prinesel veselo oznanilo 
evangelija. Letošnji oratorij je priložnost, da poživimo našo misijonsko 
zavest. Hkrati pa lahko vedno znova razmišljamo o tem, kako biti pričevalci tam, 
kjer živimo. Ne ustrašimo se tega izziva. Če si želiš, da se naše poti za nekaj 
časa povežejo in ustvarijo čudovit oratorijski teden, se nam pridruži! Izpolnjene 
prijavnice oddajte v zakristijo ali v župnišče. PRIJAVITE SE ČIM PREJ! 

• VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji dan celodnevnega češčenja. 
Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019. 
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