
Spodnja Idrija in Ledine
Št. 50, 8. december 2019

Odlomki Božje besede na 3. adventno nedeljo: Iz 35,1-6.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11

ŽENA VERE...

BREZMADEŽNA DEVICA MARIJA
»Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri 

Bogu« (Lk 1,30).

Nekam čudno se sliši: praznujemo brezmadežno spočetje Device Marije; občudujemo 
njeno življenje brez greha; govorimo o njeni lepoti in čistosti; navdušujemo se nad 
Marijinim zgledom – berilo pa govori o grehu. In to celo o tistem prvem grehu, iz 
katerega izvirajo vse druge napake in zablode človeštva. Kot da krščanstvo ne more 
shajati brez greha. Vedno ga dodamo, pa naj govorimo o še tako lepih in plemenitih 
stvareh.
Na nek način to drži. Skrivnost našega odrešenja je namreč tesno povezana s skrivnostjo 
greha. Če razmišljamo o razmerah na našem svetu; če hočemo razumeti človeka in 
njegov položaj, tega skoraj ne moremo razložiti brez greha. Sveto pismo nam zato s 
preprosto zgodbo odgovarja, da so za to krivi ljudje. Že na začetku so se Bogu uprli 
in to je izvirni greh. Vsi ljudje doživljamo trpljenje, obenem pa tudi sami povzročamo 
zlo - sebi in drugim.
Izjema je bila samo Marija. A tudi njene brezmadežnosti ne moremo razumeti, če ne 
upoštevamo še druge plati: teme in hudobije greha. O grehu sodobni ljudje neradi kaj 
slišijo. Mnogi ga celo zanikajo češ – kdo nam bo predpisoval, kaj je prav in kaj narobe?! 
Zato je razumljivo, da tudi za Marijo, za čistost in lepoto njene duše, nimajo pravega 
posluha. Isto velja za vrednote, ki nam jih ona predstavlja.
Mesto, ki ga je Bog določil Mariji v svojem odrešenjskem načrtu, je res izjemno. Za 
mater Božjega Sina je bila izbrana samo ena žena v vsej zgodovini. Vendar je bila 
Marija človek. Čeprav je bila obvarovana izvirnega greha in sama ni storila nič hudega, 
je morala biti tudi ona odrešena.
Podobno je tudi z nami. Bog je ljudi odrešil potem, ko so že padli v greh. S krstom in 
vero se pridružimo Kristusu, vendar ostajamo grešniki. Bog nas rešuje tako, da  nam 
odpušča krivdo in nam daje novo življenje. Marijo pa je Bog že vnaprej obvaroval pred 
padcem v greh. Bila je odrešena na drugačen, bolj vzvišen in odličen način kot mi. Marija 

pa te izjemnosti ni porabila zase, za svojo čast, ampak je ostala 
v službi odrešenja. Tako je bilo pri prvi odločitvi ob angelovem 
oznanjenju in potem ves čas - tudi pod križem. Darovala se je, 
trpela s Sinom in tako sodelovala pri našem odrešenju.
Marijin zgled naj tudi nas vodi v življenju in nam daje pogum. 
Brezmadežne ne bomo dosegli v njeni čistosti in svetosti, a ona 
stoji pred nami kot vzor in nam kaže pravo pot. Kristjan naj se 
trudi za lastno popolnost, s svojim pričevanjem pa naj pomaga na 
poti odrešenja tudi drugim ljudem. Prosimo Brezmadežno, da bi 
to zmogli. 
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8.12.
2. ADVENTNA
NEDELJA
BREZMADEŽNA

7.30

9.00

10.30
17.00

†† Pavšič in Uršič; Tolminska 50

Ledine: † Marija Lapajne; Led. Razpotje 5, 8. dan
            †† Hieronim Istenič in Kokelj; Govejk 8  
Za župnijo
Idr. Krnice: Po namenu

9.12. Ponedeljek
Valerija 18.00 † Fanči Vidmar; Šolska 17

10.12. Torek
Evalija 7.00 Po namenu

11.12. Sreda
Damaz / Po namenu

12.12. Četrtek
Konrad 17.00 Led. Krnice: †† Sonja in starši Prek; Led. Krnice 12 

13.12. Petek
Lucija 18.00 Za zdravje; Lazec 19

14.12. Sobota
Janez od križa 18.00 †† sorodnike; Gor. Kanomlja 20 

15.12. 3. ADVENTNA
NEDELJA

7.30
8.00

9.00

10.30

†† starši; Slovenska 19
             ADVENTNA SPOVED
Ledine:† Dora Buh; Mrzi Vrh 18 
            † Filip Čadež; Gor. Vrsnik 20 
Za župnijo

• V Idriji bo 10. RAZSTAVA  JASLIC od nedelje, 8.12. do sobote, 14.12., v 
Galeriji sv. Barbare pod Mestnim trgom. Razstavo bomo s kulturnim 
programom odprli v nedeljo ob 15h, ogledate pa si jo lahko vsak dan v 
tednu med 15h - 18h, v soboto pa med 10h - 12h.

• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za vse starše veroučencev. 
Obnovili bomo pomen naše krščanske vere. 

• V sredo bo v Sp. Idriji ob 18h 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 za starše prvoobhajancev. 
• V četrtek bo v Sp. Idriji v kapeli ob 18h molitvena ura.
• V četrtek bo v Idriji ob 20h SVETOPISEMSKO PREDAVANJE z naslovom 

»Sveto pismo v svojem času in prostoru 2« Vodi ga vikar dr. Alan Tedeško. 
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor.
• V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši taizejska molitev. Vabljeni.
• V nedeljo bo v Ledinah od 8h dalje možnost za ADVENTNO SV. SPOVED
• V ponedeljek, 16.12. se bo pričela božična devetdnevnica. Od ponedeljka dalje 

bodo v Sp. Idriji pri sv. maši sodelovali veroučenci po določenem seznamu, prav 
tako bo v Ledinah. 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!

• V soboto in nedeljo (21.-22.12.) bo v Sp. Idriji od 15 ure dalje ADVENTNA SPOVED.
• V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar za leto 2020. Cena je 2,50€.
• Letos bom v božičnem času obiskoval družine na območju Ledin 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 
celodnevnega češčenja. VZEMITE SI ČAS ZA JEZUSA V TIHI MOLITVI.
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