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Št. 32, 5. avgust 2018

Izraelci so odšli iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo. Bog jih je po preroku
Mojzesu in Aronu rešil sužnosti in peljal svobodi naproti. Ni jih zanimala svoboda,
narod, država in svoja lastna zgodovina, ampak le hrana in pijača in vsaj na videz
bolj varno življenje. Začeli so godrnjati: »Zdaj sta nas pripeljala v to puščavo, da
nas pomorita z lakoto in žejo«.
V evangeliju se podobna zgodba ponovi. Ljudje ne iščejo Jezusa zato, ker je božji
sin, ampak zato, ker so jedli in se nasitili. Niso jih zanimale duhovne vrednote,
ampak le hrana in pijača. »Ne delajte za jed, ki mine, ampak za jed, ki ostane,«
jim pravi Jezus.
Da bomo Jezusa iskali zaradi njega samega in ne zaradi lastnih interesov, je
potrebna vera. Samo v veri lahko rečemo, da je Jezus božji Sin.
Človek je telesno in duhovno religiozno bitje, zato za svoj obstoj ne potrebuje le
zemeljskega, ampak tudi nebeški kruh. Ste že bili kdaj lačni , pa niste vedeli česa?
Primer: šli ste h hladilniku, odprli vrata, pogledali po polnih policah in rekli sami
pri sebi: Lačen sem, pa nočem nič od tega, kar je tu notri. Ste bili že kdaj žejni in
niste mogli naročiti, kar bi v resnici potešilo vašo žejo? Rekli ste si, da nočem nič
od tega, čeprav sem žejen.
Problem lahko postavimo še bolj globalno. Imate vse, kar je pomembno v našem
življenju: družino, službo, hišo, zdravje in redne prihodke, pa še vedno nekaj pogrešate.
Morda pogrešate prav duhovno hrano, o kateri govori današnja božja beseda?
V življenju obstajata dve vrsti lakote. Prva je telesna, druga duhovna, prvo lahko
poteši le hrana, druge pa ne more potešiti nobena stvar na tem svetu. Lahko
smo bogati in imamo vsega na pretek, pa smo kljub temu duhovno lačni, prazni
in nepotešeni. Nič ne pomaga, če menjamo avto, službo, lahko celo ženo in še
marsikaj, zgradimo nov dom, a lakota še vedno ostane.
Vsem resnično lačnim in žejnim Jezus pravi: »Pridite
k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom
poživil in našli boste mir svojim dušam. Kdor bo pil od
te vode, ne bo nikoli več žejen. Jaz sem pravi kruh, ki
je prišel iz nebes, da kdor od tega kruha je, ne bo nikoli
lačen in kdor veruje vame, ne bo nikoli žejen.«

18. NEDELJA MED LETOM

»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za
večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov.« (Jn 6,27a)
Odlomki Božje besede na 19.nedeljo med letom: 1 Kr 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51
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Za župnijo
Ledine:† Lenelio Battistin; Govejk 14, 8. dan
†† Tomaž in starši Kavčič; Gor. Vrsnik 18

Ponedeljek
/
Po namenu
J. Sprem.
Torek
/
Po namenu
Kajetan
Sreda
/
Po namenu
Dominik
Četrtek
19.00 Ledine: † Jožefa Kosmač; Led. Krnice 10, 8. dan
Edit
Petek
7.30 Molitev hvalnic
8.00 V dober namen; p.n. romarjev
Lovrenc
Sobota
19.00 † Jožica Kogej; p.n. Šolska 6
Klara
19.30 Na Poklonu: Litanije Matere Božje
Za zdravje; p.n.
19. NEDELJA 7.45 Ledine:
†† starši; Govejk 13
MED LETOM
9.00 Za župnijo

V sredo bo v Sp. Idriji ob 19h slavilna molitev.
V sredo bodo v Sp. Idriji v župnišču ob 20h vaje za mešani pevski zbor.
V petek bo v Sp. Idriji za župniščem od 9h dalje izdelovanje bršljanovih venčkov.
V petek bo v Sp. Idriji ob 19h srečanje za animatorje.
V soboto bomo v Sp. Idriji po sv. maši poromali h kapelici na “Na Poklonu”,
kjer bomo imeli litanije Matere Božje.
V nedeljo bo v Sp. Idriji za župniščem ﬁlmski večer na prostem "Pod Lipo".
V ponedeljek, 13.8. 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.
Gospodinje ste lepo povabljene, da za župnijski praznik spečete pecivo.
Prinesite ga v župnišče v torek popoldne ali v sredo do 8h.
V sreda, 15.8. 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.
Ob pogrebu pok. Stanislava Seljaka je družina Kosmač darovalia za žup. cerkev.
V nedeljo, 19.8. 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 že nestrpno pričakujemo in vas zaradi lažje organizacije
PROSIMO, da potrdite svojo udeležbo s PRIDEM na dogodek (na facebooku)
ali pa to sporočite komu od animatorjev. Če želite izvedeti več nam pošljite
sporočilo in vam bomo z veseljem odgovorili. 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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