
Spodnja Idrija in Ledine

Št. 30, 22. julij 2018

Odlomki Božje besede na 17.nedeljo med letom: 2 Kr 4,42-44; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15

MIVA SLOVENIJA GRE NAPREJ!

KRIŠTOFOVA NEDELJA
»Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko 

odpočijte« (Mr 6,31a)

Dragi prijatelji misijonarjev in podporniki misijonske vozniške akcije MIVA! Ob 
lanski Krištofovi nedelji je bilo še posebej slovesno, saj smo praznovali 30-letnico 
akcije MIVA Slovenija. Zanjo smo se zahvalili Bogu s slovesnostjo pri Mariji na 
Brezjah in z izdajo zbornika »30 let za ljudi na koncu blatnih poti« (dobite ga v 
Misijonskem središču). V teh 30 letih smo misijonarjem poslali okoli 400 različnih 
vozil in delovnih strojev. Obenem je jubilejno leto sovpadalo z 90. obletnico začetka 
akcije MIVA leta 1927 v Nemčiji.
Letos se MIVA SLOVENIJA ozira v prihodnost. Cerkev v misijonskih deželah se 
širi, z njo pa tudi nove potrebe misijonarjev po vozilih. Da bi bila akcija še naprej 
rodovitna, želimo na poseben način povabiti k molitvi. V ta namen dodajamo zbrane 
molitve za voznike in popotnike. Lahko jih uporabite za skupno molitveno uro ali za 
osebno molitev pred odhodi na pot.
Kako pa naprej? Najprej s spodbudo k nadaljnji zvestobi akciji MIVA, kot je ustaljena 
že 31 let. Nato z odprtostjo za njen razvoj, h kateremu nas kličejo naraščajoče 
potrebe mlade Cerkve v misijonih, ki je živa in se krepi. Možnosti za razvoj je več, 
kar nam kažejo dobre izkušnje iz drugih krajevnih Cerkva. Na primer, misijonsko 
noto lahko dodamo priljubljenim blagoslovitvam motorjev, traktorjev in koles 
ob začetku sezone, ali konjev na Jurjevo in Štefanovo. To so pri nas vedno bolj 
priljubljeni običaji, povezani s prevoznimi sredstvi.
Vernike lahko tudi spodbudimo, da se ob nakupu novega osebnega vozila spomnijo 
na ljudi v misijonih in morda kaj malega prispevajo. Dobrodošli so tudi MIVA 

sponzorji – naša podjetja bi bila lahko ponosna, da sponzorirajo 
tako plemenito akcijo.
Izročimo vse to in prihodnost akcije MIVA v Božje roke, da bo 
Sveti Duh navdihnil slovenske kristjane h konkretni veri, polni 
izvirnih pobud, kjer govorijo dejanja. Vse to v večjo Božjo slavo 
in v blagor ljudi na obrobjih sveta in »na koncu blatnih poti«, na 
katere slovenski verniki in duhovniki nismo še nikoli pozabili.
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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

23.7. Ponedeljek
Brigita 19.00 † Ivan Erjavec; Mladinska 1

24.7. Torek
Krištof 7.00 Po namenu

25.7. Sreda
Jakob 20.00 Idr. Krnice: Za blagoslov zakoncev in stanovitnost

26.7. Četrtek
Ana in Joahim

10.00
19.00

Cerkno: Na čast sv. Ani in Joahimu
Ledine:† Marija Breitenberger; Led. Krnice 15, 8. dan

27.7.
Petek
Gorazd

7.30
8.00

† Molitev hvalnic
Duhovne poklice

28.7. Sobota
Viktor 19.00 †  Anica Likar; p.n. Majde in Marije

29.7. 17. NEDELJA
MED LETOM

9.00
 

10.30

Za župnijo                                     

Ledine:†† Ludvik in Terezija Istenič; p.n. Šubic    
            †† straši in bratje Brenve in Čadež; G. V. 22

• Danes, 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.

• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje ŽPS.
• V sredo 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 petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje. Vabljeni 
vsi animatorji, ki boste sodelovali na letošnjem oratoriju.

• V nedeljo bomo v Ledinah obhajali praznik sv. Jakoba.
• Ob pogrebu pok. Jožefe Kosmač, se iskreno zahvaljujem, da ste 

namesto cvetja darovali za cerkev v Led. Krnicah. Iskrena hvala.
• Mlade vabim na festival Mladih v Medžugorju, 31. 7. - 6. 8. 2018 z 

geslom: "ŽIVETI PO BOŽJI BESEDI". Sprejemamo prijave.
• V nedeljo, 19.8. bomo v Led. Krnicah obhajali Jernejevo nedeljo.
• 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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