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† Jelka Bajt; Na vasi 23
† Dori Podobnik; Sp. Vrsnik 17
Ledine:
† Mihaela Jereb; p.n. Logar (Karitars)
Za župnijo
† Mirko Tončič; Na vasi 3
Molitev hvalnic
Po namenu
† Stane Burgar; Na vasi 31, 1. obl.
Ledine: †† mama Zoﬁja in Vincenc Mlakar; p.n. Žiri
Marof: V zahvalo in priprošnjo
†† Terezija in Ivan Podobnik; Sp. Kanomlja 18
Nove duhovne poklice

†† starši Velikanje in Barbara Peternel; Sp. K. 44
Molitev Rožnega venca - Birmanci
OFER
14.10.
††
Franc
in
Doroteja
Buh;
Mrzli
Vrh
18
Ledine:
†† Simnovčič in Vladimir Perkič; p.n. Vojko
10.30 Za župnijo
SV. KRST
• Mesec OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca. V Sp. Idriji bo
vsak dan od 18h dalje izpostavljeno Najsvetejše. Uro pred sv. mašo
bomo molili Rožni venec, v Idr. Krnicah vsako nedeljo ob 17h, v
Ledinah pa ob 8.40.
• Danes, v nedeljo se bodo v Ledinah in v Sp. Idriji predstavili letošnji
prvoobhajanci. Vabljeni ste, da se jih spominjate v molitvah.
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
• V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje svetopisemske skupine.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor.
• V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za mlade in pevske vaje.
• V soboto bo župnijsko romanje po poteh škofa Baraga. Ogledali si
bomo Baragovo rojstno hišo v Mali vasi, v župnijski cerkvi v Dobrniču
ob Baragovem krstnem kamnu bo sv. maša, sledi razstava o Baragu
v Trebnjem in sklepne litanije na Zaplazu. Odhod avtobusa bo iz
Led. Razpotja ob 6.30 in Sp. Idrije ob 7h. Prijave sprejemata ga.
Rozina Kutin (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983). Cena
romanja je 25€ (prevoz, kosilo, vstopnina). Še so prosta mesta.
• V nedeljo bo ofer za potrebe župnijske cerkve. Hvala za vaš dar.
• V soboto, 20.10. bo ﬁlmskem gledališču Idrija ob 20h ﬁlm o Baragi.
• VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji dan celodnevnega češčenja.
Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019.
Pred nami:
ponedeljek, 15.10. - srečanje za starše veoučencev 1.in 2. razreda v Sp. Idriji
sobota, 20.10. - ﬁlmski večer o Baragi v Idriji
nedelja; 21.10. - sprejem novih strežnikov v Sp. Idriji
četrtek; 25.10. - srečanje lanskih zakonskih jubilantov v Ledinah
nedelja; 28.10. - celodnevno češčenje v Sp. Idriji

Spodnja Idrija in Ledine
Št. 41, 7. oktober 2018

ROŽNI VENEC – OROŽJE ZA BOJ PROTI ZLU
Rožni venec je nastal v srednjem veku, ko večina ljudi ni znala ne brati,
ne pisati. Toda to dejstvo jih je odpiralo za Boga, v nasprotju z nami,
ki moramo vse vedeti in vse znati, zato pravimo rožnemu vencu tudi
»evangeliji za uboge«. Jezus ne pravi brez pomena: »Blagor ubogim
v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« (Mt 5,3). Ubog je tisti
človek, ki le-to priznava in je tako sposoben zaupati v veličino Boga.
Človek, ki ni ubog, prisega na znanost.
Za znanost in napredek je prvi pogoj skrivnostnost, kajti, če je vse
odkrito, tudi znanost izgubi svojo vlogo odkrivanja, raziskovanja,
napredka. Mesec oktober ni samo mesec rožnega venca, temveč je
prežet s svetniki, ki so pred Bogom priznavali svoje uboštvo: Sveta
Terezija Deteta Jezusa, Frančišek Asiški, Bruno, Terezija Avilska,
Janez Pavel II., itd. Vsi ti svetniki so gojili posebno navdušenje nad
rožnim vencem. Ob molitvi rožnega venca so premišljevali skrivnosti
Jezusovega življenje. Z molitvenim premišljevanjem so odkrivali nove
in nove poti do Boga. Bogu so izročali svoje uboštvo, svoje težave in
probleme ter se tudi zahvaljevali za vse prejete milosti. Premišljevanje
Jezusovega življenja je zahvaljevanje in hvaljenje Boga za vse, kar
nam po Jezusu daje.
Poizkusimo tudi mi v mesecu oktobru v rožnem vencu odkriti najlažjo in
najučinkovitejšo metodo za graditev odnosa z Bogom. Premišljujemo
lahko po tednih ali po dnevih. Tako Cerkev priporoča veseli del ob
sobotah in ponedeljkih, svetli del ob četrtkih, žalostni del ob torkih
in petkih ter častitljivi del ob sredah in nedeljah.
Tudi v današnjih časih nas ne sme prežemati
strah. Kakor naši verni predniki, se moramo znova
zateči k molitvi rožnega venca in klicati na pomoč
Brezmadežno Devico in Nadangela Mihaela.

ROŽNOVENSKA NEDELJA
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite
jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.« (Mr 10, 14-15)
Odlomki Božje besede na 28.nedeljo med letom: Mdr 7,7-11; Heb 4,12-13; Mr 10,17-30

ZAPISNIK ŽPS V SP. IDIRJI
Srečanje smo pričeli z molitvijo, po kateri smo prešli kar na prvo točko
dnevnega reda, in sicer potrditev prejšnjega zapisnika, ki je bil soglasno potrjen.
Sledila je še točka dnevnega reda - predlogi in načrti za naprej:
• 13. 10. : enodnevni izlet - PROGRAM: ogled Baragove rojstne hiše v Mali vasi,
v župnijski cerkvi v Dobrniču ob Baragovem krstnem kamnu, ogled cerkve in
razstave o Baragu v Trebnjem, romanje in sklepna litanije na Zaplazu.
• 20.10. : predvajanje Barogovega ﬁlma v Idriji
• 28.10. : Sp Idrija: celodnevno češčenje - začetek ob 7.30, zaključek
popoldne z litanijami
• 4.11. - Zahvalna nedelja - zakonski jubilantje
• 1.11. - v času praznika VSEH SVETIH še vedno spodbuda k tem, da bi
namesto sveč in cvetja raje darovali maše za pokojne - v ta namen bo v
tistem času tudi postavljena posebna škatla v cerkvi
• 22.11. : cicilijanka, ki bo letos organizirana v Ledinah
• 1.12. : izdelovanje adventnih venčkov ter blagoslov le-teh. Izkupiček se
nameni družini v stiski.
• 1.12. : maša za notranje ozdravljanje
• 2.12. : blagoslov adventnih venčkov – škof Jurij B. v Sp. Idriji – začetek za
misijon – sveča + sveča – Marijin kip, ki bo potoval med veroučence.
• prvi petki v mesecu: ADORACIJA čez dan od 8.00 dalje
• molitev Nadangelu Mihaelu pred sveto mašo, ostane
• prva sobota v mesecu - molitev za duhovne poklice
• nedeljska kosila za župnika se ne opustijo
• ljudstko petje ostane zadnjo nedeljo v mesecu
• blagoslov domov bo letos v Sp.Idriji
Ponovno srečanje bo 16.11.2018
Zapisnikar: Karin Peternel

PAPEŽ FRANČIŠEK PRIPOROČA MOLITEV
Zaradi “duhovnega nemira”, ki trenutno vlada v Cerkvi, je papež Frančišek v
mesecu oktobru, ki je mesec rožnega venca, povabil k molitvi za Cerkev, da bi
jo Marija in nadangel Mihael varovala pred hudičem, ki nas vedno hoče ločiti
od Boga in med seboj.
Papež namreč pravi, da je molitev rožnega venca “orožje proti velikemu
tožniku, ki hodi po vsem svetu in obtožuje, premaga pa ga lahko le molitev”.
Navaja še, da so “ruski mistiki in veliki svetniki vseh izročil vedno svetovali, naj
se v trenutkih duhovnega nemira skrijemo pod plašč Presvete Božje Matere”.
Frančišek tako vabi, naj oktobra vsak dan zmolimo rožni venec in
molitvama k Mariji (Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica,...)
in nadangelu Mihaelu:
Sveti nadangel Mihael,brani nas v boju,
bodi nam pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno za to prosimo.
In ti, vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

ZAPISNIK ŽPS V LEDINAH
Pregled zadnjega zapisnika. Vse uspešno izpeljano.
Pogled naprej:
• 27.9.-29.9 romanje v Medžugorje
• 6.10. izdelovanje rožnih vencev v Ledinah
• 7.10. blagoslov rožnih vencev
• 13.10 enodnevno romanje (ogled Baragove rojstne vasi, Dolenjska)
• 20.10. v Idriji v kinodvorani ﬁlm o Baragi
• 21.10. misijonska nedelja
• 4.11. zahvalna nedelja (jubilanti)
• 1.12. izdelovanje adventnih venčkov v Ledinah
• 2.12. obisk škofa; predstavnika župnije sprejmeta v Spodnji Idriji
misijonsko svečo in zastavo
• 2.12. začetek romanja Marijinega kipa po hišah
• 25.10. srečanje lanskih jubilantov
• Razno: Župnik še vedno prosi za kosilo ob četrtkih.
Zapisnik zapisala: Jerneja Čadež

7 DUHOVNIH NASVETOV PATRA PIJA
Sveti pater Pij iz Pieltrecine nam je zapustil čudovito oporoko, zbirko pisem, ki jih je
napisal med letoma 1902 in 1968. Iz njih smo vzeli drobce, ki bodo v pomoč in tolažbo
našemu duhu.
1. Ostani trdno in nenehno povezan z Bogom, posveti mu vsa svoja čustva, težave,
vse svoje bitje, potrpežljivo čakaj, da znova posije dobrodejno sonce, tudi če bo ženinu
po volji, da te obišče s preizkušnjo suše in teme duha.
2. Pusti, da se v naravi vidi posledice trpljenja, saj v tem ni nič bolj naravnega
razen greha. Tvoja volja bo z Božjo pomočjo vedno močnejša in Božja ljubezen ne bo
umanjkala v tvojem duhu, če ne boš zanemaril molitve.
3. Kdor ima čas, naj ne pričakuje časa. Ne odlagaj na jutri, kar lahko storiš danes.
Potem bodo vodnjaki napolnjeni z dobroto … Sploh pa, kdo pravi, da bomo jutri še živi?
Poslušajmo glas vesti, resnični glas preroka: če danes slišiš Gospodov glas, si ne zatisni
ušes. Vstanimo in naberimo zakladov, da ne bo izpod našega nadzora ušel niti trenutek.
Ne razdeljujmo časa na trenutke, ker jih nimamo v oblasti.
4. Rotim te, po Jezusovi blagosti in usmiljenem Očetovem telesu, nikoli se ne ohladi
na poti dobrega. Vedno hiti naprej in nikdar se ne ustavi, ker veš, da če obstaneš na
mestu, je to enako, kot bi nazadoval.
5. Nikdar ne lezi spat, ne da bi si prej izprašal vest o tem, kako si preživel dan in
preden bi vse svoje misli usmeril k Bogu, potem pa mu posvetil sebe in vse kristjane. V slavo
njegovega veličastva podari tudi počitek in nikdar ne pozabi, da je ob tebi tvoj angel varuh.
6. Vedno hodimo s počasnim korakom, da bi bila naša čustva odločna in dobra.
Hodimo lahko le v dobrem. Dragi sinovi, ko živimo kreposti, ni treba, da smo vselej na
vse pozorni, to bi kvečjemu zaviralo in hromilo naše misli in čustva. (Epist. II, str. 588)
7. Bodite kakor duhovne čebelice, ki v svoje panje ne nosijo drugega kot med in
vosek. Tvoja hiša naj bo polna miline, miru, harmonije, ponižnosti in pobožnosti v
pogovoru.
(objavila španska izdaja Aleteie)

