
Spodnja Idrija in Ledine
Št. 51, 16. december 2018

Odlomki Božje besede na 4. adventno nedeljo: Mih 5,1-4; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45.

KAJ NAJ STORIM....

3. ADVENTNA NEDELJA
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in 

kdor ima živež, naj stori enako.« (Lk 3,11)

Klic k pokori, ki jo je oznanjal Janez Krstnik, je šel ljudem do srca. Prihajali so k njemu 
in ga spraševali, kaj naj storijo. In Janez je odgovarjal: “Delite, kar imate, z drugimi, 
ne zahtevajte več kot je pravično, bodite zadovoljni s tem, kar vam pripada.” Tudi 
mi naj bi se vprašali, kaj naj storimo v tem adventnem času. Je v naši bližini kdo, ki 
potrebuje našo pomoč? Smo s kom že dalj časa sprti? Sedaj je čas za spravo! Smo 
storili komu krivico, ali mu vzeli dobro ime? Ali bi ne kazalo nakazati kakšno vsoto 
denarja v dobrodelne namene ali za Cerkev, ki je odvisna od širokosrčnosti vernikov?
Vsa ta vprašanja gredo v smeri, ki jo označuje evangelij: spreobrnitev, pokora, 
prenova. Prenova se namreč začenja v konkretnem življenju.
Janez Krstnik ljudem, ki so ga vpraševali, kaj naj storijo, ni svetoval, naj ostanejo 
v puščavi in živijo asketsko življenje. Puščavništvo je le ena pot. Za večino ljudi pa 
velja, da v svojem vsakdanjem življenju pripravijo pot Gospodu in tako pričakajo 
Odrešenika. Toda kolikokrat smo že poizkusili, pa je vse ostalo pri starem. Kaj naj 
človek stori, da bi se res spremenil in poboljšal? Izkustvo namreč kaže, da se človek 
zelo težko spreminja. Spomnimo se, kaj se je zgodilo pri našem krstu. Vsak krščenec 
pri krstu prejme Svetega Duha. S tem postane Kristusov učenec. Gre za to, da 
se tega dejstva vedno znova zavedamo. Zlasti advent in božični čas bi nas morala 
spominjati, da nam je pri krstu Kristus podaril svojo ljubezen, ki naj bi rasla v naših 
rasla. To je mogočna osnova iz katere se vedno lahko prenavljamo.
Še posebno božični prazniki so dobra spodbuda za nov začetek. Morda se nam 
vedno znova sfi ži in izgubljamo pogum. Nič za to! Jezus Kristus je z nami. On 

ostaja zvest. Pomislimo pa tudi na ljudi s katerimi živimo, ki 
niso kristjani, ki pričakujejo od nas, da bomo živeli krščanske 
vrednote. Mnogi, ki iščejo in obupujejo včasih celo nezavedno 
pričakujejo od življenja kristjanov odgovor na svoje dvome.
Če bomo razočarali njihova pričakovanja, bomo razočarali 
tudi pričakovanja, ki jih imajo do evangelija Jezusa Kristusa. 
Že danes velja začeti, brez odlašanja. Tudi Kristus od nas 
veliko pričakuje. Z Janezom Krstnikom pa se zavedajmo, da 
dokončnega odrešenja ne prinašamo mi. Jezus Kristus nam ga 
daje kot dar.
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16.12. 3. ADVENTNA
NEDELJA

7.30
8.00
9.00
10.30

† starši Burnik; Šolska 17
ADVENTNA SPOVED
Ledine: †† Šifrar; Ledine 11
Za župnijo

17.12. Ponedeljek
Lazar

17.00
18.00

SPOVED in BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – 4. r.
†† Pivk; Tušar in Kobal; Pustota 1

18.12. Torek
Teotim

17.00
18.00

SPOVED in BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – 5. r.
†† starši Svetlik; Na poklonu 9

19.12. Sreda
Urban

17.00
18.00

SPOVED in BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – 6. r.
†† Zdravko Velikanje in Terezija Svetlik; Sp. Kanomlja 42

20.12. Četrtek
Evgen

16.30
17.00

SPOVED in BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
Ledine: † Dora Buh; Mrzli Vrh 18

21.12.
Petek
Peter

17.00
18.00

SPOVED in BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – 7. r.
†† Rafael Čar in Ciril Rovtar; Tolminska 26

22.12. Sobota
Justina

15.00
16.00

ADVENTNA SPOVED v SP. IDRIJI
†† Erjavec; Meline 11

23.12. 4. ADVENTNA
NEDELJA

9.00
10.30
15.00
16.00

Ledine: † Franc Jereb; Korita 6          
Za župnijo
ADVENTNA SPOVED v SP. IDRIJI
†† Krivec in Pirih; Pustota 38 

• Predstavnike staršev veroučencev vabim, da sprejmete Marijin kip, ki bo 
obiskal vsako družino. Vzemite si čas na pripravo Božiča.

• V ponedeljek bomo pričeli božična devetdnevnica. V Sp. Idriji bodo pri sv. maši 
sodelovali veroučenci po določenem seznamu, prav tako bo v Ledinah in v Idr. 
Krnicah ob 17h. Uro pred sv. mašo bo možnost opraviti sv. spoved. Ob obisku 
sv. maše bo vsak veroučenec dobil darilce (ovčka - pastirček). K udeležbi in 
sodelovanju z molitvijo in petjem, vabljeni tudi ostali otroci in starši!

• Ta teden bom v Sp. Idriji obiskoval bolne in ostarele. Sporočite, če želite obisk.
• V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna skupina.
• V sredo bodo v Sp. Idriji ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
• V četrtek bom v Ledinah obiskoval bolne in ostarele. Sporočite, če želite obisk.
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor.
• V soboto in nedeljo bo v Sp. Idriji od 15 ure dalje ADVENTNA SPOVED.
• V nedeljo bodo skavti prinesli v Sp. Idrijo in Ledine betlehemsko luč in 

prebrali letošnjo poslanico. Luč boste lahko po maši odnesli domov.
• V ponedeljek, 24.12.se bomo v Sp. Idriji ob 7h srečali, da pripravimo vse za jaslice.
• Vabljeni na pohod z baklami iz Idr. Krnic (Poklon) ob 21.30 in iz Kanomlje v 

Sp. Idrijo. Skupno srečanje bo pri Ilesu. Lepo vabljeni.
• V ponedeljek bodo na prvi SVETI VEČER v Ledinah ob 21.45 uprizorili božičnico. 

V Sp. Idriji bo v cerkvi ob 23.30 kratka božičnica. V Ledinah bo ofer za župnika.
• V sredo, 26.12. bo v Ledinah na god sv. Štefana blagoslov soli in vode.
• V sredo, 26.12. bo v Sr. Kanomlji pri šoli ob 17.30 UPRIZORITEV ŽIVIH 

JASLIC in ob 18h sv. maša. Lepo vabljeni vsi, ne glede na vreme!
• V zakristiji lahko dobite kadilo in oglje. Cena je 3€.
• V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,5€.
• Letos bom v božičnem času obiskoval družine na območju Sp. Idrije in 

blagoslavljal vaše domove. Vsak, ki želi moj obisk, naj se prijavi na naslov 
miro.marinic@rkc.si., gsm 031 871 998 ali osebno.

• VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše dan 
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