
16.2. 6. NEDELJA 
MED LETOM

7.30

9.00

10.30

†† Tušar; Mladinska 5
Za zdravje; Tolminska 50
 
Ledine:

† Filipič; Pečnik 13
             †† starši Šifrar; Ledine 11
                      †† Marija Kosmač in za žive in pok. sorodnike; L.K. 20
Za župnijo                                   

17.2. Ponedeljek
Silvin V zahvalo; Govejk 13

18.2. Torek
Frančišek † Marija Lapajne; p.n. sorodnikov

19.2. Sreda
Konrad Po namenu

20.2. Četrtek
Jacinta Po namenu; Led. Krnice 

21.2. Petek
Peter †† Menart in Gantar; Idršek 10

22.2. Sobota
Sedež apd Petra 18.00 † Vincenc Kavčič; Šolska 4, 1. obl.

23.2. 7. NEDELJA 
MED LETOM

7.30

9.00
10.30

†† Pavšič; Mokraška vas 37

Ledine: 
† Draga Podobnik; Korita 3, 30. dan

              †† Vinko Mlakar in starši Albreht; p.n. Žiri    
Za župnijo                                   

• Danes, v nedeljo se bo v Sp. Idriji ob 17h pričel tečaj PRIPRAVE na 
ZAKON. Srečanja bodo potekala šest zaporednih nedelj. Dodatne 
informacije na: 031 871 998 ali miro.marinic@rkc.si.

• Ta teden bodo počitnice, zato ne bo verouka.
• V četrtek bo v Sp. Idriji v kapeli ob 18h molitvena ura.
• V ponedeljek, 24.2. bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starejše, 

kjer bomo obnovili osebno vero preko knjige Youcat.
• V sredo, 26.2. začenjamo postni čas. Na ta dan je STROGI POST. Prav 

in dobro je, da se sv. maše in pepeljenja udeležite tudi otroci skupaj s 
starši. V postnem času bo v Sp. Idriji vsak dan uro pred sv. mašo adoracija.

• Tudi v tem postnem času te ekipa #deliJezusa vabi, da z nami nadaljuješ naše 
skupno poslanstvo širjenja Božje besede. Predstavljeno bo POST = VESELJE? 

• V soboto, 29.2. bomo z animatorji šli v Vipavo glede letošnjega oratorija. 
• V soboto, 29.2. bo sv. maša za notranje ozdravljenje, sledijo molitve 

za ozdravljenje notranjih ran in osvoboditev rodbinskega debla.  
• V soboto, 14.3. bo v Vipavi škofi jsko srečanje strežnikov. Organiziran 

bo avtobusni prevoz. Prosim, da se prijavite. Lahko boste sodelovali 
pri kvizu, igrah in nogometu.

• V nedeljo, 22.3. bomo imeli volitve za nov ŽPS. Vabim, da predlagate nove člane.
• V času prvomajskih praznikih se pripravlja dekanijsko romanje po 

Romuniji. Prijave sprejemata ga. Rozina Kutin (041 263 763) in ga. 
Mateja Kavčič (041 390 983). 

• 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.

Spodnja Idrija in Ledine

Št. 7, 16. februar 2020

Odlomki Božje besede na 7. nedeljo med letom: 3 Mz 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

OBILNEJŠA PRAVIČNOST

6. NEDELJA MED LETOM
»Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, 

je od hudega.« (Mt 5,37)

“Če vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško 
kraljestvo.” Jezus je farizeje velikokrat kritiziral in od tod ima beseda farizej negativen 
prizvok. V naši kulturi pomeni svetohlinskega in hinavskega človeka.
Toda v takratnem času so bili to vsega spoštovanja vredni ljudje. Odlikovali so se po 
natančnem in strogem izpolnjevanju Mojzesovih zakonov. Bili so pobožni ljudje, ki so 
si resno prizadevali za nravno življenje. Pripadniki farizejske ločine se niso prilagodili 
tedanjim razmeram, ampak so se odločili za zahtevnejšo pot.
Jezus pa zahteva še več.  Kaj pravzaprav hoče od svojih pristašev, ki se imenujejo 
kristjani?
Bili bi na napačni poti, če bi menili da so Jezusove zahteve namenjene le posebnim 
izbrancem - duhovni eliti. Kaj niso njegove zahteve naravnost utopične?
Jezus razmišlja zelo konkretno in naslavlja svoje zahteve na vse.
Zahteva brezkompromisno življenje, ki ga vodi edino ljubezen. Želi, da vsak kristjan 
uresniči njegov nauk v vsakdanjem življenju. Z zahtevo po “obilnejši pravičnosti " 
skuša Jezus opozoriti na nevarnost farizejstva, ki gleda le na golo zapoved, pozabi pa 
na odnos do Boga in sočloveka, ki naj bi zapoved prežemal.
“Obilnejša pravičnost” pomeni večjo občutljivost na druge. Le na ta način postane 
nravnost v pravem pomenu človeška. Razumljiva in izvedljiva je le, če se kristjan 
zaveda, da ga Bog v vsakem trenutku sprejema in nosi. Radikalne ljubezni je sposoben 
le človek, ki je v svesti neskončne Božje ljubezni.
Danes vsi govorijo o pravičnosti. Običajno pojmujejo pod tem ureditev, kjer dobi 
vsak tisto, kar mu pripada. Mnogi mislijo, da pravičnost pomeni spoštovanje socialnih 
in ekonomskih pravil. Toda danes slišimo vedno glasnejše krike po pravičnosti, ki v 
imenu človekovega dostojanstva zahtevajo odpravo vsakega izkoriščanja.

Vsi čutimo, kako je naše sobivanje vklenjeno v okostenele 
okvire. Smo pod pritiski, iz katerih se ne znamo izkopati. Stresne 
razmere vladajo na gospodarskem, političnem, socialnem in 
osebnem življenju. Težnje po neki novi pravičnosti so več kot 
očitne. V pluralističnem svetu kot je naš, kristjani ne moremo 
od vseh zahtevati, da bi živeli po Jezusovih navodilih. Toda ali 
nismo prav kristjani poklicani, da v duhu “obilnejše pravičnosti” 
damo nove spodbude za pravičnejšo ureditev sveta v smislu 
Jezusove pravičnosti?



ZAPISNIK ŽPS-ja v LEDINAH

Prisotni: župnik Miro Marinič, Marko Lapajne, Klemen Kosmač, Stanka Kavčič, 
Jolanda Likar, Cilka Demšar, Tamara Lapajne, Jerneja Čadež. 
1.) Molitev in pregled zadnjega zapisnika
Vsi plani uspešno izpeljani
2.) Plani za naprej: 
• 26.2. Pepelnica
Postni čas:
• Križev pot ob nedeljah:

• 1.postna: Karitas
• 2.postna: Žps
• 3.postna: strežniki
• 4.postna: Križev pot na Vrsniku
• 5.postna: prvoobhajanci in starši

• 14.3. Strežniki v Vipavi
• 21.3. Oratorijski dan
• 29.3. Sveta spoved
• 3.4.celodnevna spoved v Idriji
• 5.4. Cvetna nedelja
• Velikonočno tridnevje: Sodelovanje bralci
• 27.4.-1.5. Dekanijsko romanje v Romunijo
• 31.5. prvo sveto obhajilo
Razno: 
Vabljeni: k svetopisemski skupini K molitvi rožnega venca pred sv. mašo
Pred nami so volitve novega žps-ja. Če je kakšen prostovoljec, naj se javi 
Jerneji Čadež (051264386). 

Zapisnik zapisala: Jerneja Čadež 

S pepelnično sredo se začenja 40-dnevni post. To je čas za premišljevanje 
o sebi, kar nas lahko pripelje do sklepov, ki jih želimo uresničiti, da bi bili 
boljši. Pri tem nam lahko pomagajo molitve in razne pobude:
• Dobro znana je pobuda 40 dni brez alkohola, ki jo pripravljajo Karitas. 

Slogan letošnje akcije je »Za moje in tvoje dostojanstvo«. 
• V postnem času smo pozvani k poglobitvi petkovega posta s pobudo, da 

preživimo vsak petek v postu preprosto, solidarno in v bližini z Bogom. 
• V Društvu SKAM so se odločili za akcijo 40 ur brez telefona, s katero 

vabijo, da izklopimo telefone vsak dan med 19. in 20. uro, ta čas pa 
namenimo sebi, Bogu ali ljudem. 

• Zavod Božji otroci vabi v sklopu akcije 40 dni za življenje k molitvi za 
življenje pred ljubljansko porodnišnico in k mirnemu bdenju pred klinikami 
za splave, ali na kakem drugem javnem mestu.

40 DNI MOLITVE IN DOBRODELNOSTI

Srečanje smo pričeli z molitvijo. Sledil je pregled zapisnika, ki je bil soglasno potrjen. 
Predloge in ideje za naprej:
• 26.2. Pepelnica
• 29.2. - sv. maša za notranje ozdravljanje
• 21.3. – oratorijski dan – tombola
• 22.3. – križev pot na Vrsniku ob 15.00
• 5.4. -  Cvetna nedelja – procesija z »butarami« bo potekala od kapelice po 

»stari kanomeljski cesti« do cerkve.
• 9.4. – Veliki četrtek: pri sv. maši nabirka za Karitas; umivanje nog apostolom, začete 

9-dnevnice in molitev rožnega venca Božjega usmiljenja, sodelujejo prvoobhajanci
• 10.4. – Veliki petek: križev pot ob 15.00, zvečer obredi, molitvena ura.
• 11.4. – Velika sobota: blagoslov ognja ob 7:30, blagoslov jedil ob 16h, zvečer obredi
• 13.4. – sveta maša na Marofu
• 27.4-2.5. – dekanijsko romanje v Romunijo
• na Veliki četrtek pri maši nabirka za uboge – Karitas
• Sodelovanje v velikem tednu: za vse potrebno za procesijo  (bandere, 

sveče, …) na Veliko noč poskrbita Marko in Marjan, za molitev rožnega venca 
med procesijo poskrbita Majda in Nada, za sodelovanje poskrbi Karin.

• sodelovanje pri križevem potu ob petkih:
• 28.2. sodeluje Karitas
• 6.3. sodeluje ŽPS
• 13.3. sodelujejo bralci božje besede
• 20.3. sodelujejo upokojenci
• 27.3. sodelujejo mladi
• 3.4. sodelujejo zakonci
• 24.5 sveto obhajilo

Po zastavljenem planu za naprej, smo se seznanili z volitvami župnijskega 
pastoralnega sveta, ki bodo potekale v nedeljo, 22.3.2020. Pregledali smo pravilnik 
za izbiro članov ŽPS s kandidatno listo, saj bodo tako potekale volitve v naši škofi ji. 
Tako kot tudi piše v pravilniku, je ŽPS izbral komisijo za izbiro članov ŽPS. 
Srečanje smo zaključili s soglasnim strinjanjem vseh članov ŽPS, da je delo 
ŽPS v teh petih letih potekalo v prvi vrsti tako kot smo si takoj na začetku 
zastavili ter da smo vsi med seboj odlično sodelovali. Še posebno pa so člani 
izpostavili dejstvo, da je bil pomemben člen za odlično sodelovanje prav naš 
župnik, g. Miro Marinič, kateremu smo se vsi zahvalili.

Zapisnik Karin Peternel

ZAPISNIK ŽPS-ja v SP. IDIRJI

#DELIJEZUSA: POST = VESELJE?
Jezus je za nas trpel in umrl na križu.        DA BI NAS ODREŠIL!
Se tudi tebi zdi to najbolj vesela novica vseh časov?
Največji izkaz ljubezni?              Se strinjaš: POST = VESELJE?
Spremljaj nas na spletni strani Pridi.com, Facebooku, Youtubu, Twitterju, 
Instagramu in ob ponedeljkih, četrtkih in petkih na Exodus TV (7.50, 13.50 in 
19.50).                  Začnemo 26. februarja!                #DELIJEZUSA NAPREJ


