
Spodnja Idrija in Ledine

Št. 39, 23. september 2018

Odlomki Božje besede na 26.nedeljo med letom: 4 Mz 11,25-29; Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48

DELO Z MLADIMI...

SLOMŠKOVA NEDELJA 
 »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem 

služabnik.« (Mr 9,35)

Letos mineva 180 let, odkar je bl. A. M. Slomšek prišel za nadžupnika in 
dekana v Vuzenico (1838), kjer je šest let ostal v tej službi (do 1844). 
Zgodovinar dr. Franc Kovačič je za Slomškovo obdobje v Vuzenici zapisal: 
»Naravnost občudovanja vredno je, kaj vse je ustvaril v kratkih letih svojega 
službovanja v Vuzenici. /.../ 
Kot nadžupnik je bil v polnem pomenu dober pastir svoji čredi; prizadeval 
si je po nauku sv. Pavla postati vsem vse. V tem njegovem življenjskem 
obdobju je prav tako  pomenljivo Slomškovo pisateljevanje in izdajanje knjig 
. Prvo odmevno delo, ki ga je Slomšek pripravil v Vuzenici, je bogoslužni 
priročnik »Mnemosynon slavicum«. 
Knjiga je zamišljena kot priročnik duhovniku pri podeljevanju zakramentov 
in pri raznih drugih opravilih. Bila je uporaben, pomemben in praktičen 
priročnik za duhovnike. V njej so imeli primeren pripomoček za razlaganje 
svetih obredov in vzorce za govore ob različnih priložnostih. 
Prav v Vuzenici je Slomšek izdal tudi svoje najbolj znano delo Blaže in Nežica 
v nedeljski šoli. 
Dr. Franc Kovačic ta Slomškov učbenik označi za »zlato knjižico«, čemur 
lahko glede na večkratne izdaje in razširjenost mirno pritrdimo. Prav s knjigo 
Blaže in Nežica v nedeljski šoli in s svojimi vzgojnimi spisi, se je Slomšek 
izkazal kot izvrsten vzgojitelj mladine. Zanj je delo z mladimi pomenilo delo 
za prihodnost Cerkve in naroda. 

Zato je geslo letošnje Slomškove nedelje: 
Delo z mladimi – delo za prihodnost. 
Celotno obhajanje Slomškove nedelje, tudi 
razmišljanja in osnutki nagovorov, ki so 
del duhovne priprave na osrednje slavje, 
bo pripravljeno tako, da bo upoštevalo to 
vodilno misel praznovanja.
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23.9.
25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

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  

24.9. Ponedeljek
Slomšek 19.00 †† starši Peternel in Ivanka Leban; Sp. Kanomlja 48

25.9. Torek
Sergij

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Duhovne poklice

26.9. Sreda
Kozma

15.00
19.00

Pogrebna maša
V priprošnjo Sv. Duhu in Materi Božji za zdravje; p.n. 

27.9. Četrtek
Vincencij / Po namenu

28.9. Petek
Venčeslav

/ Po namenu

29.9. Sobota
Mihael

/ Po namenu

30.9. 26. NEDELJA
MED LETOM

7.30

9.00

10.30

†† starši, bratje in nečaka Kenda; Na griču 14
Ledine: ††  Demšar; Žiovnica 10 
            †† starši in sorodniki Frelih; Gor. Vrsnik 18 
Za župnijo   

• Danes v nedeljo bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje in vaje za vse strežnike.
• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje ŽPS.
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna skupina.
• V četrtek bomo poromali v Medjugorje. Odhod avtobusa iz Led. 

razpotja bo ob 4.30 in ob 5h iz Sp. Idrije. Namenjeno bo blagoslovu 
novega pastoralnega leta in pripravi na župnijski misijon. Cena 
romanja je 140€. Še so prosta mesta. Prijave sprejemata ga. Rozina 
Kutin (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983). 

• V četretk in petek ne bo verouka.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor. 
• Mesec OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca. V Sp. Idriji bo vsak 

dan od 18h dalje izpostavljeno Najsvetejše. Pol ure pred sv. mašo bomo 
molili Rožni venec, v Idr. Krnicah vsako nedeljo ob 17h, v Ledinah pa 
ob 8.40. Lepo vabim, da bi molitev RV molili v naših družinah. 

• V soboto, 6.10. se bo v Cerknem ob 15h začel tečaj za krst prvega 
otroka. Prosim, da 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. 
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