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Št. 38, 16. september 2018

Odlomki Božje besede na 25.nedeljo med letom: Mdr 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37

KAJ PRAVIJO..

24. NEDELJA MED LETOM
 »In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'«  (Mr 8,29a)

Kaj pravijo veliki misleci o Jezusu Kristusu? 
“Kristus je edini brat, ki ga je človeštvo kdaj imelo.” (Heinrich Böll)
“Jezusa sem že od mladosti dojemal kot svojega velikega brata: da ga kristjani 
častijo kot Boga in Odrešenika, sem zmeraj jemal z vso resnostjo.” (Martin Buber)
“Jezus zavzema v mojem srcu mesto velikega učitelja, ki je zelo vplival na moje 
življenje. Rojakom sem vedno govoril, da bo njihovo življenje nepopolno, če ne 
bodo proučevali tudi Jezusovega nauka.”  
In kaj bi odgovorili ljudje z ulice? Različni bi bili odgovori. Od navdušujočih do 
odklonilnih. Različni odgovori so razumljivi, saj vprašanje o Bogu in Kristusu vedno 
znova buri duhove. Tudi v Jezusovem času so bili odgovori na vprašanje, kdo je, 
različni. Nekateri so ga imeli za Janeza Krstnika, drugi za Elijo, spet drugi za enega 
od prerokov. Vendar so ljudje čutili, da je Jezus drugačen. Govori kot nekdo, “ki ima 
oblast”. Na svoje sodobnike je naredil mogočen vtis, a jih je hkrati razočaral, ker so 
od njega pričakovali političnih nastopov in ustanovitev mogočne judovske države.
Toda mesija, ki je nemočen, ki umre sramotne smrti na križu, nikakor ni odgovarjal 
človeškim predstavam. S svojim življenjem je Jezus pokazal, da je Bog povsem 
drugačen, da se ne pokorava našim predpisom. Bog prihaja k nam, da bi nas 
obdaroval in nas naučil, da pot do rešitve vodi preko križa. Hoje za Kristusom ne 
moremo ločiti od križa, pa tudi ne od vstajenja, ki prinaša večno življenje. Apostoli 
so šele kasneje razumeli, da jim je njihov učitelj s tem, ko je bil kot zločinec obsojen 
na smrt na križu, odprl pot za večno prihodnost. Takrat so razumeli vlogo križa v 
kristjanovem življenju: “Če hoče biti kdo moj učenec, naj se odpove samemu sebi, 
vzame svoj križ in hodi za menoj.”
Mnogi so Jezusa občudovali, hodili z njim, toda niso ga razumeli. Ko je visel na križu 

so mu rekli: “Pomagaj sam sebi in stopi s križa!” Svojih 
napačnih predstav niso bili sposobni popraviti. Apostoli pa 
so se dali od Jezusa poučiti. V tem je njihova veličina. 
“Kaj pa ti misliš, kdo da sem”, sprašuje Kristus tudi 
vsakega od nas. Ne gre le za besedni odgovor, ampak za 
odgovor uresničen v življenju - svetu prinašati Kristusa - 
to je luč in upanje.
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16.9. 24. NEDELJA
MED LETOM

7.30

9.00

10.30

† Gregor Poljanšek, Mokraška vas 38

Ledine:†† Brence in Kosmač; Led. Krnice 20
            †† Dežela in Kofol; Led. Krnice 16
Za župnijo                                        OFER ZA ŽUPNIJO

17.9.
Ponedeljek
Robert 19.00 V zahvalo in priprošnjo sv. Družini; Gor. Kanomlja 20

18.9.
Torek
Irena

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Po namenu

19.9.
Sreda
Januarij 19.00 †† Tušar; Gor. Kanomlja 6

20.9.
Četrtek
Andrej 18.00 Ledine: † Edvard Kavčič; Koprivnik 24

21.9.
Petek
Matej

19.00  † Alojz Kobal; Sp. Kanomlja 51

22.9.
Sobota
Mavricij

16.00
19.00

Zlata poroka
Idr. Krnice: V zahvalo; Idr. Krnice 40

23.9.
25. NEDELJA
MED LETOM

7.30

9.00

10.30

†† starši Lapajne in Kenda; Slovenska 42

Ledine: † Danica Podobnik; Ledine 4 
               †† starši Likar in Marija Proj; Gor. Vrsnik 24
Za župnijo   

• Danes, v nedeljo bo ofer za potrebe župnijske cerkve. Hvala za vaš dar.
• Začeli smo 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 sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna skupina.
• V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje ŽPS.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor. 
• V petek bo Sp. Idriji po sv. maši srečanje za mlade.
• V nedeljo bo v Sp. Idriji po žup. sv. maši srečanje in vaje za vse strežnike.
• 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, 6.10. bo v Sp. Idriji in Ledinah od 9h do 12h ORATORIJSKI 
DAN. Vabimo vse veroučence, da preživite sobotno dopoldne v 
župnišču, kjer bomo izdelovali rožne vence, katere bom blagoslovil pri 
župnijski nedeljski sv. maši.

• V nedeljo, 7.10. se bodo v Ledinah in v Sp. Idriji predstavili letošnji 
prvoobhajanci. Vabljeni ste, da se jih spominjate v molitvah.

• 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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