
Spodnja Idrija in Ledine
Št. 46, 11. november 2018

Odlomki Božje besede na 33.nedeljo med letom: Dan 12,1-3; Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32

KAR JE IMELA...

32. NEDELJA MED LETOM
»Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v 

zakladnico.« (Mr 12,43

Jezus je smatral, da je samo po sebi umevno, da so bogataši v templju dajali velike 
darove. Pokazal pa je na dar uboge vdove, ki je dala vse, kar je imela. Dejansko ni 
le darovala nekaj svojega denarja, ampak je “žrtvovala” vse, kar je posedovala. S 
svojim darom je vdova, ker ni računala, kako bo preživela brez denarja, pokazala 
svojo veliko ljubezen in zaupanje v Boga.
Jezus poudari, da so bogati darovali iz svojega obilja, vdova pa vse, kar je imela. 
Dejansko je dala sebe samo.
Bistvo je v tem, da se človek ves preda Bogu, brez zadržkov in pogojev. Vrednost 
darila ni odvisna od njegove materialne vrednosti, ampak od namena darovalca.
Morda bi se kdo začudil, kako more biti darilo z manjšo vrednostjo več vredno pred 
Bogom, kot pa darilo z večjo materialno vrednostjo.
Evangelij postavlja naša merila na glavo. Evangeljsko merilo gleda na to, koliko 
se je kdo pripravljen darovati Bogu. Kristus vedno znova poudarja, da naj skrbimo 
najprej za Božje kraljestvo, vse ostalo, da bo navrženo. 
Sveto pismo pravi, da vse kar posedujemo na materialnih dobrinah, nam je Bog dal 
v upravljanje. Bogu namreč ne pripada le del našega premoženja, ampak vse.
Bogu ne pripada le ura ali dve, ampak ves dan. Jezus oznanja: “Čas se je približal. 
Spreobrnite se in verujte evangeliju!” (Mr 1, 15).
Bog nam je torej blizu. Če ga doživljamo kot oddaljenega, pomeni, da ga sprejemamo 
z zadržki in mu nismo pripravljeni darovati vsega, zlasti samega sebe. Če se Bogu 
damo popolnoma na razpolago, potem bomo ljudem v stiski dali, kar potrebujejo, 
pa čeprav poslednji kos kruha.
Vsak od nas naj se vpraša, koliko daje Bogu in bližnjemu v stiski? Morda le nekaj 

od svojega obilja?
V ospredju ni le denar, ampak tudi in predvsem  čas. Sebe 
damo na razpolago, ko npr. obiščemo ostarele v domu, ali 
bolnike in pri tem ne gledamo na uro.  Ob tej vdovi bi se 
morali zamisliti, ne glede uboštva, ali vdovskega stanu.
Zamisliti bi se morali njeni radikalni ljubezni do Boga, 
njeni drži, ki ni poznala taktiziranja. 
Zamisliti bi se morali ob njeni veri, da Bog človeka, ki se 
mu ves preda, spremlja, pa naj se mu zgodi karkoli.
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11.11. 32. NEDELJA
MED LETOM

9.00

10.30

Ledine: † Franc Buh, Mrzli Vrh 18
            †† starši Loštrek; Pečnik 19
Za župnijo  
† Anton Likar; Sr. Kanomlja 27                                                         

12.11. Ponedeljek
Jozafat 18.00 †† starši Velikanje; p.n. Rudarska 43a

13.11. Torek
Stanislav

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Po namenu

14.11. Sreda
Nikolaj 18.00 †† Kacijanove; por v Trnje 9 

15.11. Četrtek
Albert 17.00 Ledine: V čast Svetemu duhu in Božje varsvto; L. K. 20

16.11.
Petek
Marjeta

18.00 †† Stanislav Bajt, Pod brezami 9 

17.11. Sobota
Elizabeta 18.00 † Hubert Čibej p.n. Fanči, Dušan in Bojan

18.11. 33. NEDELJA
MED LETOM

7.30
9.00

10.30

†† starši, bratje in nečaka Kenda; Na griču 14

Ledine: † Stanko Demšar; Sp. Vrsnik 7
              †† Vincenc, Marija in Cita Podobnik; G. V. 19
Za župnijo                                  OFER ZA OGREVANJE 

• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši v kapeli adoracija in slavilna molitev.
• V sredo bodo v Sp. Idriji ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
• V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje Karitas.
• 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 petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje ŽPS.
• V nedeljo bo ofer za potrebe župnijske cerkve in ogrevanje. Hvala za vaš dar.
• V ponedeljek, 19.11. bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
• V ponedeljek, 26.11. bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše birmancev 

obeh župnij. Med nami bo s. Rebeka. Vabljena oba straša.
• V sredo, 28.11. bo na Ponikvi dekanijsko romanje sodelavcev Karitas. Prijave 

sprejema ga. Valerija Krivec do 25.11. na gsm 041 933 323.
• V soboto, 1.12. bodo veroučenci v Sp. Idriji in Ledinah od 9h dalje izdelovali 

adventne venčke, ki jih bomo v nedeljo blagoslovili. Zbrani denar bo 
namenjen družinam v stiski. Hvala za vaše darove.

• V soboto, 1.12. bo v Sp. Idriji ob 18h sv. maša za notranje ozdravljanje, sledijo 
molitve za ozdravljenje notranjih ran in osvoboditev. 

• V nedeljo, 2.12. bo v Sp. Idriji maševal g. škof Jurij Bizjak. S 1. adventno 
nedeljo bomo začeli s pripravo na dekanijski misijon. Predstavniki župnij 
bodo prejeli misijonsko svečo in zastavo, starši veroučencev pa bodo 
sprejeli Marijin kip, ki bo obiskal vsako družino. Vabljeni k sv. maši.

• V spomin in blagor rajnih darujte za sv. maše. Ena krizantema ali svečka 
manj na grobovih rajnih, se ne bo poznalo. Dar za sv. maše pa bo imel 
trajnejšo vrednost v nebesih. Sv. maše bo opravil duhovnik drugod. 

• 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.

Pred nami:
19.11. - v Sp. Idriji srečanje za starše veroučencev 3. razreda
22.11. - v Ledinah praznovanje sv. Cecilije
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