9.00 Ledine: †† Marica, Alojz in starši Demšar; Govejk 22
1. ADVENTNA
Za župnijo - mašuje g. škof Jurij Bizjak
2.12.
10.30 V zahvalo in priprošnjo; p.n. Uršič in Pavšič
NEDELJA
†† Jože in starši Rovtar; Sp. Kanomlja 49
Ponedeljek
3.12.
18.00 † Franc Tušar; Sp. Kanomlja 26/a
Frančišek
7.30 Molitev hvalnic
Torek
4.12.
Barbara
8.00 V zahvalo in priprošnjo Materi Božji; p.n.
Sreda
5.12.
17.00 Obisk Sv. Miklavža
Saba
Prvi četrtek
6.12.
17.00 Ledine: V čast MB za Božje varstvo; Led. Krnice 20
Miklavž
8.00 Celodnevno češčenje
Prvi petek
14.30 Marof: Po namenu
7.12.
17.00 Sv. spoved
Ambrož
18.00 †† Ivana in Marko Lukan; p.n. Maja
Prva sobota 17.00 Molitev za nove duhovne poklice
8.12.
Brezmadežna 18.00 Duhovne poklice
7.30 † Marija Mlakar; Pustota 13
2. ADVENTNA 9.00 Ledine: †† Hieronim Istenič in Kokelj; Govejk 8
9.12.
NEDELJA
10.30 Za župnijo
17.00 Idr. Krnice: V čast MB in v zahvalo za zdravje
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Danes, v nedeljo 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, starši veroučencev pa bodo sprejeli Marijin
kip, ki bo obiskal vsako družino. Sodelavci Karitas bodo prižgali PRVO SVEČO
na adventnem vencu. Vabljeni, da namenite svoje darove za potrebe naše
župnijske Karitas.
V torek bo v Idriji v kripti ob 18h sv. maša in pogovor z dr. Jožkom Pircem.
V sredo bo Sv. Miklavž v Sp. Idriji ob 17h za župniščem obiskal “pridne”
otroke. V primeru slabega vremena, bo v cerkvi.
V sredo bodo v Sp. Idriji ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
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.
V petek bom v Sp. Idriji dopoldne obiskoval bolne in ostarele.
V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
V petek bodo v Sp. Idriji ob 14h vaje za otroški pevski zbor.
V petek bo v Sp. Idriji ob 19h tezejska molitev za našo dekanijo.
V soboto bomo obhajali praznik Brezmadežne Device Marije. Vabljeni.
V soboto bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje zakonske skupine.
V nedeljo bo v Ledinah po sv. maši srečanje za vse vaščane Vrsnika.
V nedeljo, 16.12. bo v Ledinah od 8h dalje možnost za ADVENTNO SV. SPOVED
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.
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.

Spodnja Idrija in Ledine
Št. 49, 2. december 2018

VSAK ČAS MOLÍTE...
Družina se zbere k skupni molitvi ob adventnem vencu. Pred molitvijo se dogovorimo za
sodelovanje. Pokrižamo se: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN.
Oče ali mati ali kdo drug pozdravi: V IMENU PRIHAJAJOČEGA JEZUSA VAS VABIM
K SKUPNI MOLITVI IN NAJ NAS SPREMLJA MOČ NJEGOVE LJUBEZNI.
Simboli v adventnem vencu nam veliko povedo:
- KROG, je najpopolnejši lik, lik brez začetka in konca, je starodavno znamenje za
Boga, za njegovo popolnost in večnost.
- ZELENJE, ki ne uvene, kaže na naše neuničljivo upanje vanj. Govori tudi o božji
zvestobi, ki človeka spremlja skozi svetle in temne dni.
- SVEČA spominja na Kristusa, ki se je imenoval prava luč sveta. Naj bo vsako adventno
nedeljo več Kristusove luči v našem srcu.
Razmislimo: Advent je čas, ko premišljujemo o tem, ali živimo tako, kot nam narekuje
Jezus, ali mu dopustimo, da vstopa v naše življenje.
Pomemben del adventa je tudi spraševanje vesti in spoved. Pri pripravi na prejem
zakramenta sprave nam lahko pomagajo nekatera vprašanja:
Ali priznavam Boga za gospodarja svojega življenja ali upoštevam le sebe in svoje
načrte? Ali me jeza, poželjivost ali nevoščljivost ločujejo od tistih, ki me imajo radi? Ali
so moji odnosi z bližnjimi obremenjeni, ker ne znam odpuščati?Ali se upiram Bogu, ki
želi, da bi se Jezus rodil v mojem življenju? Ali priznavam, da zaradi napuha nočem priti
k Bogu in prejeti njegova ozdravljajočega dotika?
Ko spoznamo, da naše življenje ne odseva Jezusa, prosimo Božje usmiljenje v
zakramentu sprave, tako da bo lahko naše srce postalo jasli za Jezusa. Ob koncu
meseca bomo veliko slišali o sklepih ob začetku novega leta. Advent je pravi čas za
nove sklepe, da živimo kakor Jezus, saj se spominjamo njegovega rojstva. Bog nam je
vedno pripravljen dati svoje darove, a sami jih moramo
znati odpreti.
VSA DRUŽINA SKUPAJ ZMOLI MOLITEV:
Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od
Svetega Duha. Zdrava Marija...
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi. Zdrava Marija...

1. ADVENTNA NEDELJA

»Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave,
kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28)
Odlomki Božje besede na 2. adventno nedeljo: Bar 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

ZAPISNIK ŽPS - LEDINE
Prisotni: župnik Miro Marinič, Marko Lapajne, Klemen Kosmač, Erika Moroz, Cilka
Demšar, Sonja Bogataj, Jolanda Likar, Tamara Buh, Jerneja Čadež
1. Pregled zadnjega zapisnika: vse uspešno izpeljano.
2.) Pogled naprej:
• 2.12. blagoslov adventnih venčkov
• sodelovanje in prižig adventne sveče pri nedeljski sveti maši:
1. adventna nedelja – Karitas
2. adventna nedelja – starši prvoobhajancev
3. adventna nedelja – birmanci
4. adventna nedelja – bralci božje besede
• 16.12. sveta spoved v Ledinah
• Letos postavljajo jaslice in sodelujejo pri svetih mašah med božičnimi prazniki
vaščani Spodnjega in Gorenjega Vrsnika.
• 26.12. blagoslov soli in vode
• 30.12. blagoslov otrok
• 24.12. ofer za župnika
• še vedno se zbirajo prostovoljni prispevki za nove električne orgle
• 16.12. začetek devetdnevnice v Ledinah
• romanje Marijinega kipa po hišah veroučencev

DEKANIJSKI MISIJON 2019
Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo
apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni
veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka,
da bi se drug drugemu darovali v ljubezni (PIP 59).
Spoštovani, ob gornjih besedah, se duhovniki in mnogi naši sodelavci zavzemamo
za duhovno prenovo in poglobitev osebne vere, ki naj jo v nas in vseh naših župnijah
spodbudi dekanijski misijon. Napovedujemo ga za postni čas v letu 2019. V novem
bogoslužnem obdobju, ki ga začenjamo prav danes s prvo adventno nedeljo in potem
skozi vse leto 2018, bomo v ta namen veliko molili, se srečevali in pogovarjali.
Zavedamo se, da smo vsi poklicani v poslanstvo prvih Binkošti, v poslanstvo tiste
prenove, ki ne bo nikoli dokončana.
Blagoslovljen advent in pogumen začetek – vaši duhovniki.

ZAPISNIK ŽPS V SP. IDRIJI
Prisotni: Valerija Krivec, Simona G. Kosmač, Aleksandra Žakelj, Marjan Rejc, Majda
Kenda, Bojana Kogovšek, Nada Golja Vastič, Marko Lapanja, Karin Peternel.
Odostni: Matic Čar, Marko Burnik, Damjan Tušar
Pogled nazaj:
• Srečanje smo pričeli z molitvijo in pregledom prejšnjega zapisnika, ki smo ga
soglasno potrdili.
• Starši veroučencev 1. in 2. r. so pripravili lepo praznovanje zakonskim jubilantom.
Predlogi in ideje za naprej:
• 2.12. sveta maša v Sp. Idrija – izročitev sveč za misijon 2019 ter kipa Marije, ki bo
romal po domovih veroučencev. Mašo bo vodil škof Jurij Bizjak
• 5.12. Miklavževanje v Sp. Idriji ob 17h (v primeru lepega vremena bo potekalo za
župniščem)
• 7.12. Miklavževanje na Marofu ob 14.30
• 9.12. Miklavževanje v Idrijskih Krnicah ob 17h
• 16.12. pričetek božične devetdnevnice (otroci za sodelovanje prejmejo ﬁgurice)
• 22.12. in 23.12. bo priložnost za sveto spoved
• 26.12. maša na Marofu ob 15h
• 30.12. blagoslov otrok
• blagoslov domov letos poteka po Spodnji Idriji
• božičnico in jaslice letos pripravijo mladi
• pri polnočnici in na Božič sodelujejo bralci božje besede
• sodelovanje na prvo adventno nedeljo: Karitas
• pričeli smo s pripravami na Misijon in si zastavili okvirni program, ustvarili smo
skupino, ki bo v času pred Misijonom in v času Misijona poskrbela za spletno stran,
vabila, reportaže brošuro, fotograﬁje,…
• inventar (popis vsega kar je v cerkvi): Nada, Valerija, Franjo
• za adventni venček poskrbi Milka
• Ob praznikih pobirajo miloščino odrasli.
Geslo Misijona 2019: PRIČEVAL LJUBEZEN BOM (1. advent 2018: razglasitev misijona)
Zapisnikar: Karin Peternel

OTROCI ZA OTROKE
BREZMADEŽNA
Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj! (Lk 1, 28)
Ozrimo se k Mariji, naši Materi, in ji dovolimo, da zre na nas, saj je
naša mati in nas močno ljubi. Prepustimo se njenemu varstvu, da se
bomo naučili biti bolj ponižni, da bomo pogumneje upoštevali božjo
besedo in sprejemali nežni objem njenega Sina Jezusa, objem, ki nam
daje življenje, upanje in mir.
Molitev papeža Frančiška: “Vsa lepa si, Marija! Usliši našo molitev, milostno prisluhni
naši prošnji. Naj vsa lepota usmiljene božje ljubezni v Jezusu prebiva v našem srcu in
naj ta božja lepota rešuje nas in ves svet.”

Spoštovani starši, dragi otroci! Dnevi se krajšajo, vedno več je
teme - morda tudi v naših srcih, med nami, v življenju. Mi pa hrepenimo
po luči veselja in sreče. Pravo veselje in pogum nam prinaša Jezus.
V adventu se bomo pripravljali na njegov prihod. Klicali ga bomo, naj na našo pot
zasveti s svojo navzočnostjo. Ne bomo pa pozabili tudi tistih otrok in družin po svetu,
ki živijo v veliko večji temi kot mi. Pri tem naj nam pomaga ta koledar. Vsak večer si
vzemite nekaj minut, prižgite svečko na venčku, skupaj preberite odlomek evangelija
iz Svetega pisma in potem misli iz koledarja za tisti dan. Z molitvijo vabite Jezusa.
Ne pozabite na lačne otroke po svetu. Tudi zanje molite in seveda zbirajte darove v
škatlico, ki je priložena. Naj bo ta hranilnik na vidnem mestu, da bodo tudi drugi lahko
kaj dodali. Vi pa boste zbrani dar s škatlico vred odnesli za božič k jaslicam. To bo dar
Jezusu za lačne otroke po svetu.
Hvala vam in Bog povrni!

