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Veliko je ljudi, ki so gluhi in mnogo je nemih, ki jih nihče ne more ozdraviti. Kakšen
smisel ima torej poročilo o ozdravljenju gluhonemega pred 2000 leti, le srečni
slučaj za tistega moža. Ljudem, ki so v podobnih težavah danes, pa to kaj dosti
ne koristi. Evangelistu Marko ne gre za enkratno ozdravljenje, ampak za jasno
Jezusovo znamenje, ki velja tudi nam. Jezus nam hoče reči: “ Poslušajte, prišel
sem, da vas ozdravim vaše gluhosti in nemosti, da boste mogli slišati in govoriti”.
Odvrnili bomo: “Saj slišimo in tudi govoriti smo se naučili že v otroških letih". Ne gre
za običajno govorjenje in poslušanje, ampak za posebno poslušanje in govorjenje.
Jezus želi, da prisluhnemo njegovemu oznanilu. Jezus ne pripoveduje pravljic ali
nekoliko koristnih nasvetov za vsakdanje življenje. Jezusova blagovest nam govori
o Bogu, njegovi ljubezni, odrešenju, naši prihodnosti in večnemu življenju. Jezusovo
oznanjevanje ni le poglobitev življenja, ampak zadeva bistvo človeka.
Za to oznanilo so bili ljudje že takrat nemi. Želeli so si političnih sprememb, osebnega
bogastva. Celo apostoli Jezusa niso razumeli. Tudi oni so bili naglušni.
Ko je Jezus ozdravil gluhonemega, mu je rekel: “Efeta - odpri se!”
Danes slišimo veliko slabega in smo skoraj gluhi za veselo vest evangelija.
Marsikateri kristjan sicer gre v Cerkev, izpolni nekaj verskih dolžnosti, potem pa
živi po svoje. Vero v Jezusa vzame kot eno izmed svojih opravil.
Mi vsi bi morali prositi Gospoda, naj nam odpre ušesa za evangelij. Da ga ne bomo
le poslušali, ampak tudi razumeli in uresničevali. Ko je Jezus ozdravil gluhonemega,
so se “razvezale vezi njegovega jezika in govoril je prav”.
Ko Jezus človeka ozdravi, je le-ta sposoben za javno pričevanje. Pravi kristjan
svojega krščanstva ne bo skrival, ampak bo jasno rekel: “Sem kristjan - sicer po
božji milosti, vendar sem za to hvaležen in ponosen”. Pravi kristjan ne bo pred
Bogom blebetal, ampak bo Boga hvalil, slavil in prosil. Vedno
znova bo molil: “ Gospod odpri moje ustnice, da bodo oznanjala
tvojo slavo.” Radostno vest bo pogumno in spoštljivo oznanjal
svoji okolici. Cerkev že pri krstu prosi, naj novokrščencu odpre
ušesa in usta, da bo sprejel evangelij in ga oznanjal. Prosimo
tudi mi Gospoda, kot posamezniki in kot celotna Cerkev, da nam
odpre ušesa in usta za pravo poslušanje in oznanjevanje.

23. NEDELJA MED LETOM

» In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil:
gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37).
Odlomki Božje besede na 24.nedeljo med letom: Iz 50,5-9; Jak 2,14-18; Mr 8,27-35
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†† Danijela Čadež; Ledine 25
9.00 Ledine:
23. NEDELJA
†† Vrbanove; Pečnik 9
9.9.
MED LETOM 10.30 Za župnijo
BLAGOSLOV ŠOL. TORB
15.00 Na jezeru: †† Jezerski iz Masor in Mrzliški iz Novakov
Ponedeljek
10.9.
19.00 †† starši Čuk; Sp. Kanomlja 34
Pulherija
Torek
7.30 Molitev hvalnic
11.9.
Janez
8.00 Po namenu; Mladinska 1
Sreda
12.9.
19.00 V zahvalo; Slovenska 29
Marijino ime
Četrtek
13.9.
18.00 Ledine: †† Vincenc in Olga Mohorič; Sp. Vrsnik 12
J. Zlatousti
Petek
15.30 Marof: Po namenu
14.9.
Pov. sv. Križa 19.00 † Marija Mlakar; Slovenska 34
Sobota
15.9.
/
Stična: Duhovne poklice
Žal. M. Božja
7.30 † Gregor Poljanšek, Mokraška vas 38
24. NEDELJA 9.00 Ledine:†† Brence in Kosmač; Led. Krnice 20
16.9.
MED LETOM
†† Dežela in Kofol; Led. Krnice 16
10.30 Za župnijo
OFER ZA ŽUPNIJO
• Danes, v nedeljo bo v Ledinah ob 9h in Sp. Idriji ob 10.30 pri sv. maši
blagoslov šolskih torb in veroučencev.
• V ponedeljek bomo začeli z rednim veroukom. Starše vabim, da
otroke z zgledom navajate na versko življenje in obisk sv. maš ter
jih spodbujate k rednemu obisku verouka in dejavnostim v župniji.
• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje svetopisemske skupine.
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna skupina.
• V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje Karitas.
• V petek bo Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje in mlade.
• V soboto bo srečanje mladih v Stični. Lepo povabljeni vsi devetošolci,
srednješolci in vsi mladi. Organizirali bomo avtobusni prevoz. Čim
prej se prijavite domačemu župniku. Odhod avtobusa bo ob 6.45 iz
Sp. Idrije. Prevoz je 10€ in vstopnina 5€.
• V soboto bo v Sp. Idriji ob 19.30 srečanje zakonske skupine.
• V nedeljo bo ofer za potrebe župnijske cerkve. Hvala za vaš dar.
• Tudi letos bo organizirano romanje v Medjugorje od 27. do 29.9.2018 za
blagoslov novega pastoralnega leta in pripravo na župnijski misijon.
Cena romanja je 120€ (če bo vsaj 40 udeležencev). Prijave sprejemata
ga. Rozina Kutin (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983).
• V soboto, 6.10. se bo v Cerknem ob 15h začel tečaj za krst prvega
otroka. Prosim, če se oglasite pri domačem župniku.
• V nedeljo 7.10. se bo v Sp. Idriji ob 17h začela PRIPRAVA na ZAKON.
Prosim, da se do 30.9. prijavite domačemu župniku.
• V soboto, 13.10. bo v Idriji ob 15h tečaj za krst drugega otroka.
• 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.
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