
Spodnja Idrija in Ledine
Št. 43, 21. oktober 2018

Odlomki Božje besede na 30.nedeljo med letom: Jer 31,7-9; Heb 5,1-6; Mr 10,46-52

...PONESIMO EVANGELIJ VSEM

MISIJONSKA NEDELJA
 »Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel 

in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,45)

Letošnje leto je polno misijonskih dogodkov. Misijonska nedelja sovpada s škofovsko 
sinodo o mladih v Vatikanu z naslovom »Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.« 
Zato je papež Frančišek svojo poslanico za svetovni misijonski dan naslovil »Skupaj z 
mladimi ponesimo evangelij vsem.« 
Kot je iz nje razvidno, papež v misijonsko poslanstvo vključuje mlade. Z namenom 
razločevanja poklicanosti in rasti v darovanju za druge jim priporoča prostovoljno 
služenje v misijonih. Močno poudarja poklicanost vseh krščenih, da zavzamemo 
misijonsko držo, zlasti v okoljih, kjer vlada »nezainteresiranost za vero ali celo sovraštvo 
do polnosti življenja v Bogu.« Poznamo jih tudi pri nas.
Cerkev na Slovenskem se že vse leto spominja svetniškega škofa Friderika Baraga, 
ob 150. obletnici njegove smrti. To je naš »misijonski genij«, vzornik mnogih velikih 
slovenskih misijonarjev. Njegova skrb za ljudi in njihovo zveličanje nagovarja vse: 
mlade, bogoslovce, kaplane, župnike, misijonarje in škofe, družbeno angažirane 
kristjane … 
50 let pa mineva od prihoda prvih slovenskih misijonarjev v škofi jo Farafangana na 
Madagaskarju. Niti predstavljamo si ne, koliko življenj so tam rešili, telesno in duhovno 
in odločilno prispevali, da se je škofi ja postavila na noge.
Na Madagaskarju deluje tudi Pedro Opeka, ki ga je maja papež osebno sprejel in podprl 
njegovo svetovno znano misijonsko delo Akamasoa.
Letos svojo 175-letnico praznuje tudi Misijonsko otroštvo. Ta misijonska karizma Cerkve, 
ki že pri otrocih krepi misijonskega duha in solidarnost za revne vrstnike z molitvijo in 
darovi, je pravi protistrup za zahodnjaško sebičnost, razvajenost in potrošništvo. Ob 
tem se spomnimo naših akcij za otroke (adventna akcija Otroci za otroke, Trikraljevska 
akcija … ) in spodbudimo otroke in starše k sodelovanju.
Za prihodnje leto pa se na svetovni ravni napoveduje izredni misijonski mesec oktober 
2019, s katerim želi papež osvežiti misijonsko zavest slehernega kristjana in prenoviti 

misijonske dejavnosti Cerkve. Vsi smo poklicani, da 
molimo za njegov uspeh. Pri vsem tem ne pozabimo, 
da misijonarji brez naših konkretnih darov ne morejo 
delovati. Zato ob misijonski nedelji darujmo svoj 
velikodušni prispevek, ki bo po Božji milosti obrodil 
stoteren sad. Naj nas pri tem spremlja Baragova 
priprošnja. Naj nas pri tem spremlja njegova priprošnja.

Misijonsko središče Slovenije
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21.10
29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA

7.30

9.00

10.30

†† Darko Jurjavčič in Razložnik; Mladinska 1
Molitev Rožnega venca - ŽPS               

Ledine: †† Albreht, Jereb, Markič in Bogataj; L.K.6
             †† starši Likar; Gor. Vrsnik 24                                                                     
Za župnijo                                OFER ZA MISIJONARJE                   

22.10. Ponedeljek
J.Pavel II. 19.00 † Tomaž Kogej; Na vasi 19

23.10. Torek
Janez

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Za zdravje; p.n.

24.10. Sreda
Anton 19.00 † Andrej Štremfelj; Na griču 14, 30. dan

25.10. Četrtek
Darija 18.00 Ledine: V zahvalo

26.10.
Petek
Lucijan

19.00 † Jože Primožič; Na griču 9 

27.10. Sobota
Sabina 19.00 †† starši; Slovenska 19

28.10.
30. NEDELJA
MED LETOM
ŽEGNANJSKA

7.30
8.40

9.00

10.30
14.20

†† Corn; Mokraška vas 14     CELODNEVNO ČEŠČENJE
Molitev Rožnega venca                

Ledine: † Martin Kosmač; Gor. Vrsnik 1/a
             †† Franc in starši Likar; Ledine 4                                                                     
Za župnijo                            
Litanije Matere Božje     

• Mesec OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca. V Sp. Idriji bo vsak dan 
od 18h dalje izpostavljeno Najsvetejše, kjer bomo molili Rožni venec, v Idr. 
Krnicah vsako nedeljo ob 17h, v Ledinah pa ob 8.40.

• Danes, na Misijonsko nedeljo bo miloščina namenjena za naše misijonarje.
• Danes, v nedeljo bodo v Sp. Idriji pri žup. sv. maši sprejeti novi strežniki.
• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje Karitas.
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši v kapeli adoracija in slavilna molitev.
• V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje z lanskimi zakonskimi jubilanti.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor.
• V petek bodo v Sp. Idriji po sv. maši vaje za mladinski pevski zbor. 
• V nedeljo bo v Sp. Idriji celodnevno češčenje, z zaključkom ob 14.30. 
       SPORED ČEŠČENJA:

• 8.30 – 9.30 - skupno češčenje - molitvena skupina
• 9.30 – 10.00 - češčenje v tišini - prostovoljci
• 10.00 - 10.30 - rožni venec
• 11.20 – 12.00 - sodelujejo VSI veroučenci in starši
• 12.00 – 13.00 - češčenje v tišini 
• 13.00 – 14.00 - skupno češčenje - prostovoljci
• 14.20 - sklep z blagoslovom   

• Na zahvalno nedeljo, 4.11. se bomo zahvalili za vse darove in letošnje 
zakonske jubilante. Sv. maše bodo v Sp. Idriji ob 9h in 15h, v Ledinah pa ob 
10.30. Zakonski jubilanti obeh župnij vabljeni, da se čim prej prijavite.

• V petek, 9.11. bodo v Vip. Križu duhovne vaje za birmance. 
• Vsak prvi petek v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše dan 

celodnevnega češčenja. Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon 
leta 2019. VZEMITE SI ČAS ZA JEZUSA V TIHI MOLITVI.
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