
Spodnja Idrija in Ledine
Št. 47, 18. november 2018

Odlomki Božje besede na 34.nedeljo med letom: Dan 7,13-14; Raz 1,5-8; Jn 18,33-37

ZA TISI DAN...

33. NEDELJA MED LETOM
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih 

ne Sin, ampak samo Oče.« (Mr 13,32) 

Dandanes smo postali s svojimi predvidevanji previdni. Že večkrat smo doživeli, 
da se je marsikaj zgodilo o čemer smo bili prepričani, da je nemogoče. Zato tudi 
nihče ne izključuje, da bi človeštvo in zemlja zaradi kozmične katastrofe propadla. 
Evangelij sicer nima namena, da bi nam v smislu jasnovidnosti slikal, kaj se 
bo ob koncu sveta konkretnega dogajalo. Ni njegov namen, da bi nam dajal 
naravoslovno razsvetljenje. Sv. Marko nam hoče slikovito prikazati popolno 
zunanjo in notranjo temo, ki bo zagrnila človeštvo. Nastal naj bi popolni razkroj. 
In tedaj bo prišel Sin človekov v slavi in moči.
Zgodovina človeštva ne gre kar sama po sebi nasproti srečnemu koncu. Tehnični 
napredek ne sodi nujno k srečnejšemu življenju. Enkrat v naši zgodovini bo 
človeštvo prišlo do točke, ko ne bo videlo več naprej. Zavladala bosta strah in 
nasilje. Toda tedaj bo prišlo do velikega preobrata. Ves svet bo spoznal pomen 
Jezusa Kristusa in se zavedel, da je le v njem odrešenje. 
Ta zavest, da bo ob koncu človeške zgodovine Jezus Kristus prišel kot resnični 
rešitelj - je radostna vest, ki jo oznanja evangelij.
V zavesti Kristusove končne zmage, nas ne potare dejstvo, da velikokrat 
doživljamo neuspehe, ko si prizadevamo za boljši svet. Prav tako ni vzroka za 
malodušje zaradi počasnosti s katero se širi Božje kraljestvo. Končna Kristusova 
zmaga nam daje moč v borbi proti zatiranju nemočnih in kriminalu, vseh vrst, 
kljub mnogim porazom.
Seveda to ne pomeni, da bi nam bilo vseeno, kaj se dogaja v naši okolici. Ali da bi 

držali roke križem, češ bo že Bog storil svoje. To bi bilo napačno 
pojmovanje evangelija.
Evangelij nas le hrabri, da ne bi omagali v dobrem, če doživljamo 
težke čase in neuspehe. Kajti kdor hodi za Kristusom se 
zaveda, da nobena dobra beseda, nobeno dobro dejanje ni bilo 
zaman. Vse kar je bilo storjeno iz ljubezni, bo enkrat zasijalo 
v večnosti.  Jezusovo vstajenje je porok, da smrt in uničenje 
sveta v človeškem življenju nista zadnji besedi. Kristus je nase 
vzel smrt, da bi človeku in stvarstvu dal novo, večno življenje.

Spodnja Idrija in Ledine
Št. 47, 18. november 2018

Odlomki Božje besede na 34.nedeljo med letom: Dan 7,13-14; Raz 1,5-8; Jn 18,33-37

ZA TISI DAN...

33. NEDELJA MED LETOM
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih 

ne Sin, ampak samo Oče.« (Mr 13,32) 

Dandanes smo postali s svojimi predvidevanji previdni. Že večkrat smo doživeli, 
da se je marsikaj zgodilo o čemer smo bili prepričani, da je nemogoče. Zato tudi 
nihče ne izključuje, da bi človeštvo in zemlja zaradi kozmične katastrofe propadla. 
Evangelij sicer nima namena, da bi nam v smislu jasnovidnosti slikal, kaj se 
bo ob koncu sveta konkretnega dogajalo. Ni njegov namen, da bi nam dajal 
naravoslovno razsvetljenje. Sv. Marko nam hoče slikovito prikazati popolno 
zunanjo in notranjo temo, ki bo zagrnila človeštvo. Nastal naj bi popolni razkroj. 
In tedaj bo prišel Sin človekov v slavi in moči.
Zgodovina človeštva ne gre kar sama po sebi nasproti srečnemu koncu. Tehnični 
napredek ne sodi nujno k srečnejšemu življenju. Enkrat v naši zgodovini bo 
človeštvo prišlo do točke, ko ne bo videlo več naprej. Zavladala bosta strah in 
nasilje. Toda tedaj bo prišlo do velikega preobrata. Ves svet bo spoznal pomen 
Jezusa Kristusa in se zavedel, da je le v njem odrešenje. 
Ta zavest, da bo ob koncu človeške zgodovine Jezus Kristus prišel kot resnični 
rešitelj - je radostna vest, ki jo oznanja evangelij.
V zavesti Kristusove končne zmage, nas ne potare dejstvo, da velikokrat 
doživljamo neuspehe, ko si prizadevamo za boljši svet. Prav tako ni vzroka za 
malodušje zaradi počasnosti s katero se širi Božje kraljestvo. Končna Kristusova 
zmaga nam daje moč v borbi proti zatiranju nemočnih in kriminalu, vseh vrst, 
kljub mnogim porazom.
Seveda to ne pomeni, da bi nam bilo vseeno, kaj se dogaja v naši okolici. Ali da bi 

držali roke križem, češ bo že Bog storil svoje. To bi bilo napačno 
pojmovanje evangelija.
Evangelij nas le hrabri, da ne bi omagali v dobrem, če doživljamo 
težke čase in neuspehe. Kajti kdor hodi za Kristusom se 
zaveda, da nobena dobra beseda, nobeno dobro dejanje ni bilo 
zaman. Vse kar je bilo storjeno iz ljubezni, bo enkrat zasijalo 
v večnosti.  Jezusovo vstajenje je porok, da smrt in uničenje 
sveta v človeškem življenju nista zadnji besedi. Kristus je nase 
vzel smrt, da bi človeku in stvarstvu dal novo, večno življenje.



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 

19.11. Ponedeljek
Matilda 18.00 † Emil Erjavec; Pot v trnje 9 

20.11. Torek
Edmund

7.30
8.00

Molitev hvalnic
V zahvalo; Mladinska 1

21.11. Sreda
M. darovanje 18.00 † Marijanca Vončina; Sp. Kanomlja 26/a

22.11. Četrtek
Cecilija 17.00 Ledine:  Za vse pok. pevce in pevke

23.11.
Petek
Klemen

18.00 †† starši, Marija in Franc Rupnik; Sr. Kanomlja 21

24.11. Sobota
Andrej 17.00 Idr. Krnice: † Vera Vončina; Idr. Krnice 5

25.11. KRISTUS 
KRALJ

7.30

9.00

10.30

† Andrej Lapajne; Slovenska 42 

Ledine: †† starši, bratje in sestre Podobnik; Sp. V. 10 
             † Marija Mlinar; Sp. Vrsnik 17
Za župnijo                       

• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
• 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 ob godu sv. Cecilije se iskreno zahvaljujem vsem pevkam in pevcem 

iz obeh župnij za pridno in vestno sodelovanje pri bogoslužju. Po sv. maši v 
Ledinah, sledi pogostitev Pr' Jureč. Vabljeni vsi pevci iz obeh župnij.

• 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 MPZ in srečanje za animatorje. 
• Iskreno se zahvaljujem Bogu za zelo bogat duhovni vikend za letošnje birmance. 

Zahvaljujem se staršem birmancev za molitve in sladke dobrote. Zahvala 
animatorjem in ga. Slavici, zakoncema Stanki in Simonu za pripravo hrane. 

• V ponedeljek, 26.11. bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše birmancev 
obeh župnij. Med nami bo s. Rebeka. Vabljena oba starša.

• V sredo, 28.11. bo na Ponikvi dekanijsko romanje sodelavcev Karitas. 
• 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 soboto, 7.12. bo v Sp. Idriji tezejska molitev za našo dekanijo.
• 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. 
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