
Spodnja Idrija in Ledine

Št. 33, 12. avgust 2018

Odlomki Božje besede na 20.nedeljo med letom: Prg 9,1-6; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58

OBDANA S SONCEM....

MARIJINO VNEBOVZETJE
»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo 

poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)

V Marijinem življenju sta dva zelo pomembna mejnika, ki sta v najtesnejši 
medsebojni zvezi. Na začetku Marijinega življenja je njeno brezmadežno spočetje, 
ko jo je Bog zaradi odrešilne smrti svojega in njenega Sina že vnaprej obvaroval 
madeža izvirnega greha. 
Drugi dogodek je njeno vnebovzetje, ko jo je Bog ob koncu življenja z dušo in 
telesom vzel v nebeško slavo in jo povišal za Kraljico nebes in zemlje. Podobi 
Brezmadežne in Vnebovzete simbolično združuje podoba žene, obdane s soncem, 
z vencem iz dvanajstih zvezd, o kateri govori Razodeje. 
Odkar smo sprejeli krščanstvo, smo Slovenci z Marijo najtesneje povezani. 
Najstarejša svetišča so največkrat posvečena njenemu vnebovzetju in so bila že 
od nekdaj romarski kraj Slovencev. Govorijo nam o tem, da se je slovenski človek 
vedno oprijemal Marijine materinske roke. V njej, ki je bila ustvarjena kot vsi ljudje 
– čeprav obdarjena s posebnimi milostmi – v preprosti judovski ženi, ki je delila 
usodo z vsemi ženami, ki je trpela, točila solze, ki je umrla kot umiramo mi, a je bila 
ob koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom poveličan; gledamo ženo upanja.  
Marija je naše upanje, ker je Božja in naša Mati, priprošnjica in vzornica. Vzeta v 
nebesa opravlja materinsko vlogo, ki jo je sprejela pod križem. Nas, zemeljske 
romarje, spremlja in bedi nad nami. 
Terezija Deteta Jezusa je obljubila, da bo, ko bo prišla v nebesa, trosila cvetke 
milosti na zemljo. Zagotovljena nam je pomoč nje, ki je najtesneje povezana s 

svojim Sinom Jezusom Kristusom.
S praznikom vnebovzetja Cerkev oznanja veselo upanje, da 
je naš cilj novo nebo in nova zemlja, novo življenje, večna 
mladost in poveličanje naših teles in duš. V nebesih smo 
doma. Ne bodimo podobni krtom, ki rijejo in so usmerjeni 
le v zemeljsko stvarnost, ampak posvečujmo tudi svoje 
duše.
Ti, Mati, nas pouči, kdo je pot, kdo je resnica in za kaj in 
za kateri cilj je vredno živeti ter se žrtvovati, da bomo še 
naprej tvoji vredni otroci.
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12.8. 19. NEDELJA
MED LETOM

7.45

9.00

Ledine:  Za zdravje; p.n.     
             †† starši; Govejk 13
Za župnijo 

13.8. Ponedeljek
Hipolit

18.00
19.00

Adracija in sv. spoved
† Alojz Klavžar; Na vasi 32

14.8. Torek
M. Kolbe

10.00
15.00
18.00
19.00

Marof: Po namenu
Pogrebna maša
Adracija in sv. spoved
V čast Materi Božji in priprošnjo; Sp. Kanomlja 26a

15.8.
Sreda
Marijino
Vnebovzetje

8.00

9.00
10.00
16.00

Ledine: † Jožefa Kosmač; Led. Krnice 10, 8. dan
             † Ida Kopač; p.n. prijateljev
Sv. spoved (novomašnik)
Za župnijo                                       OFER ZA ŽUPNIJO
Pete litanije Matere Božje in blagoslov

16.8. Četrtek
Rok 19.00 Ledine: † dr. Jože Felc; p.n. Alenka Höff erle Felc 

17.8.
Petek
Evzebij

19.00 †† Ivana in Ignacij Likar; Na griču 7

18.8. Sobota
Helena 20.00 Idr. Krnice: † Vera Vončina; p.n. sosedov

19.8. 20. NEDELJA
MED LETOM

9.00

10.30

Za župnijo                        BLAGOSLOV ANIMATORJEV        

Led. Krnice: †† Brence in Blazečeve. L. K. 11
                         †† Sonja Seljak in starši Prek; L. K. 12     

• Danes, v nedeljo bodo v Sp. Idrji v cerkvi ob 20h vaje za mešani pevski zbor.
• Danes v nedeljo bo v Sp. Idriji ob 20.30 za župniščem FILMSKI VEČER o sv. 

Mariji Goretti na prostem "Pod Lipo". 
• V ponedeljek in torek bo v Sp. Idriji duhovna priprava na župnijski praznik. Uro 

pred sv. mašo bo možnost opraviti sv. spoved. Sledila bo adoracija z litanijami MB.
• V ponedeljek bo v Sp. Idriji ob 19.30 razstava čipk DKIČ - Skupine Sp. Idrija 

z naslovom "Dialog v različnosti". Uro kasneje bo "Pod lipo", za župniščem 
folklorni glasbeni večer Razor Tolmin.

• V sredo bo v Sp. Idriji ob 10h slovesna sv. maša, ki jo bo vodil letošnji 
novomašnik Gašper Naglost, sledi druženje pod cerkvijo z ansamblom KAR 
TAKO. Ob 16h bodo pete litanije Matere Božje.

• Gospodinje ste lepo povabljene, da za župnijski praznik spečete pecivo. 
Prinesite ga v župnišče v torek popoldne ali v sredo do 8h.

• V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečnje za animatorje. Še zadnje priprave na oratorij.
• V nedeljo bo v Sp. Idriji pri župnijski sv. maši blagoslov animatorjev.
• V nedeljo bomo v Led. Krnicah obhajali Jernejevo nedeljo.
• Od 20. do 25. 8. bo potekal POČITNIŠKI ORATORIJ. Obhajamo 150-letnico 

smrti Friderika Ireneja Barage, ki je bil misijonar med Indijanci. Geslo ENO 
JE POTREBNO povzema njegovo življenje. 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! 

• V soboto 25. 8., po tem, ko bodo en teden pri nas preživeli vaši otroci, vabimo 
VAS STARŠE, da se nam pridružite. Za eno popoldne boste lahko preiskusili, kaj 
vaši otroci počnejo na oratoriju in se hkrati zabavali, družili ter se kaj novega naučili. 
ANIMATORJI vas zaradi lažje organizacije PROSIMO, da potrdite svojo udeležbo 
s PRIDEM na dogodek (na facebooku) ali pa to sporočite komu od animatorjev.  SE 
VIDIMO! Poleg oratorija za otroke ter oratorijskega dneva za STARŠE, bomo 
animatorji 1. 9. 2018 pripravili še poseben oratorijski dan za UPOKOJENCE.
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