
Nedelja, 15.5. 
5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

9.00 
19.00 
8.30 
10.30 

Idrija 
Idrija  
Gore 

Vojsko 

Za župnijo 
Za vnukinjo 
++ Sonja in starši Seljak 
+ Venceslav Hvala, 30. dan 

Ponedeljek, 16.5. 19.00 
 

Idrija 
 

V zahvalo za 80 let in pok. dobrotnike 
Po namenu Janez Nepomuk 

Torek, 17.5. 19.00 Idrija + Avguštin Gnezda, obletna 
Za zdravje in Božjo pomoč Jošt 

Sreda, 18.5. 
Feliks 

10.30 
18.00 

Dom up. 
Gore 

++ Angela in starši Mrak 
++ Rupnik in Mlinar 

Četrtek, 19.5. 19.00 
18.00 

Idrija 
Čekovnik 

++ Dominik Govekar in Milka Bevk 
+ Marija Ferjančič, zadušnica Urban 

Petek, 20.5. 19.00 
 

18.00 

Sv. Trojica 
 

Gore 

++ Ivanka Erjavec, 1. obl., in Ivan 
Erjavec 
++ iz družine Pišljar 

Bernardin Sienski 

Sobota, 21.5. 19.00 
17.00 

Idrija 
Vojsko 

+ Ljudmila Žejn, zadušnica 
++ Marija in Franc Hvala Teobald 

Nedelja, 22.5. 
6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

9.00 
19.00 
9.00 
11.00 

Idrija 
Idrija  
Gore 

Vojsko 

Za prvoobhajance in za župnijo 
++ Jakob in Angela Sedej  
++ Zofka in starši Petrič 
Mariji v zahvalo 

Ponedeljek, 23.5. 19.00 Sv. Trojica  ++ starši Munih in Vončina 
++ Pepi in družini Lapanje in Lapajne Socerb 

Torek, 24.5. 19.00 Idrija V čast Mariji Pomagaj in Sv. Duhu 
+ Evgen Podobnik, p.n. Gore 24 MARIJA POMAGAJ 

Sreda, 25.5. 
Gregor VII. 

19.00 
18.00 

Idrija 
Vojsko 

+ Marija Ferjančič, 8. dan 
++ Mrak in Mohorič 

Četrtek, 26.5. 9.00 
19.00 

Idrija 
Idrija 

+ Karlo Kurinčič 
Za Barbaro P. za zdravje GOSPODOV VNEBOHOD 

Petek, 27.5. 19.00 Idrija 
 

+ Marica Schmiedel 
+ Drago Jež Alojzij Grozde 

Sobota, 28.5. 
Anton Julijan 

19.00 Idrija 
 

Živi in ++ Karčnik 
++ Marija in Ivan Kunc in ++ Seljak 

Nedelja, 29.5. 
7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

9.00 
19.00 
8.30 
10.30 

Idrija 
Idrija  
Gore 

Vojsko 

Za župnijo 
++ rodbina Erjavec 
+ Miran Volarič, 30. dan 
++ Šinkovec in Gnezda 

 

OZNANILA izdaja župnija Idrija, Arkova ulica 1, Idrija, tel. 05/372 00 07. 
Spletna stran župnije: https://zupnija-idrija.rkc.si. E-pošta: zupnija.idrija@rkc.si. 

Z naročilom namena soglašate z njegovo objavo tudi na spletu. 

 
 
 
 
 

 
 

Leto XXIX (2022), št. 10 15.5.2022 

Sveta Marija – prosi za nas! 

V mesecu maju se obračamo na Marijo z 
Lavretanskimi litanijami Matere Božje. Pobožnost 
izhaja iz italijanskega Marijinega svetišča v Loretu, 
kjer jih molijo že od leta 1558, kmalu pa jih je 
odobril tudi papež za celotno Cerkev. Znano je, da 
so Jezusovi učenci od samih začetkov Marijo 
slavili kot »blagoslovljeno med ženami« in računali 
na njeno materinsko priprošnjo. V litanijah tudi mi 
nazivamo Marijo z različnimi imeni, tako jo npr. 
imenujemo »Skrinja zaveze«. V skrinji zaveze so 
stari Izraelci hranili mano, Mojzesovo palico in tabli 
postave. Marija je kot nova skrinja zaveze, ki je v 
svojem telesu hrani kruh življenja, Kristusa. 
Imenujemo jo tudi »Zgodnja danica«. Kot je ta 
zvezda mornarjem naznanjala skorajšnji vzhod 
sonca, tako nam Marija naznanja rojstvo Jezusa. 

K Mariji se zatekamo verniki, k Mariji so se zatekali tudi papeži. Znano je, da 
je Janez XXIII. pred drugim vatikanskim koncilom obiskal Loreto, da bi prosil 
blagoslova za delo koncila. Za njim so papeži čutili potrebo, da litanije 
dopolnijo z novimi vzkliki. Ob sklepu koncila je tako Pavel VI. vpeljal vzklik 
»Mati Cerkve«. V vsesplošni krizi, ki jo doživlja družina, je Janez Pavel II. 
Mariji zaupal družino in vpeljal vzklik »Kraljica družine«. Papež Frančišek pa 
je ob perečih vprašanjih današnjega časa vpeljal še vzklike »Mati usmiljenja«, 
»Mati upanja« in »Tolažba migrantov«. 

Marijo lahko nazivamo z različnimi imeni, pa vendar bo najpomembnejša 
njena sredniška vloga – tisti »prosi za nas«, ki jo vsa Cerkev naslavlja na 
Marijo, je izraz zaupanja v njeno materinsko priprošnjo in posredovanje pri 
Bogu.  

Vaš vikar Alan 

 

mailto:zupnija.idrija@rkc.si


ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
21.5.: Wolfovo stopnišče, Jurija Vege, Študentovska; 28.5.: Gorska pot, Ul. 
sestre Efreme, Gortanova. 

ŽGS IDRIJA 
Na sestanku se srečamo v ponedeljek, 16.5. ob 19.30, da sprejmemo 
proračun za preteklo leto in se pogovorimo o nujnih projektih za prihodnje. 

SREČANJE ŽPS IN ŽGS GORE IN VOJSKO 
Člane župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta enot Gore in Vojsko 
prisrčno vabim na srečanje.  
Na Gorah se bomo srečali v sredo, 18.5. ob 18.30. Pogovorili se bomo o 
poletnem urniku maš, o praznovanju Magdalenske nedelje, o poteku obnove 
župnišča in sprejeli finančni proračun enote za preteklo leto. 
Na Vojskem se bomo srečali teden kasneje, v sredo, 25.5. ob 18.30. 
Pogovorili se bomo o poletnem urniku maš, o praznovanju Jakobove nedelje, 
o vlaganju v župnišče in sprejeli finančni proračun enote za preteklo leto. 

ZAKONSKA SKUPINA 
Z zakonci se srečamo v petek, 20.5. ob 20.00.  

PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA 
V nedeljo, 22.5. bodo k prvemu svetemu 
obhajilu pristopili še otroci 3. in 4. razreda na 
Gorah in na Vojskem.  
Na Gorah bodo to Jaka Volarič, Matija Prebil, 
Hana Bončina, Tine Govekar, Kristina Kavčič, 
Karin Petrič, Vita Vidmar in Pegam Gantar,  
na Vojskem pa Žan Grošelj, Andraž Grošelj, 
Nejc Gnezda in Karolina Vončina. 

Na praznik se bomo pripravili v petek, 20.5., na 
Gorah in v soboto, 21.5. na Vojskem. Z otroki 
se najprej dobimo pri sveti maši, na Gorah ob 
18.00, na Vojskem pa eno uro prej, ob 17.00, 
ker je ob 19.00 tam prireditev »Pri nas je 
pesem doma«. Po njej pa bomo imeli še vaje 
za nedeljsko praznovanje (generalko). 

Maše bodo na praznični dan na obeh koncih pol ure kasneje kot navadno, na 
Gorah ob 9.00, na Vojskem pa ob 11.00, da bo imela žlahta nekoliko 
prijaznejše ure vstajanja. 

Dragi otroci, tudi vam iskrene čestitke! Imejte vedno dovolj ljubezni do Jezusa, 
čimvečkrat ga prejmite v svoje srce pri obhajilu. On vam bo pomagal, da 
boste dobri in prijetni ljudje. Veselimo se z vami in molimo za vas! 

 
 

KAPELICA MARIJE POMAGAJ 
Na predvečer praznika Marije, pomočnice kristjanov, ali Marije Pomagaj, kot ji 
rečemo, v ponedeljek, 23.5. bomo imeli mašo pri Sveti Trojici ob 19.00, nato 
pa se bomo skupaj podali h kapelici na Kajuhovi, ki je posvečena prav njej in 
katere 155-letnico posvetitve se spominjamo letos. Tam se bomo z litanijami 
in pesmijo kratkim programom zahvalili za njeno varstvo in se ji priporočali, 
naj v viharjih življenja kot naša Mati za vedno ostane z nami. 

PROŠNJI DNEVI IN VNEBOHOD 
Na prošnje dneve, tri dneve pred praznikom Gospodovega vnebohoda, 
prosimo za blagoslov rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega 
človeškega dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za 
dobro letino. Vabljeni, da prosimo za sadove zemlje, ki so se nam lani 
izmuznili iz rok, govoreč, da niso nekaj samoumevnega. 

Za praznik Gospodovega vnebohoda, v četrtek, 26.5., lepo povabljeni k sveti 
maši, ki bo ta dan samo v župnijski cerkvi, ena dopoldne ob 9.00, druga pa 
zvečer ob 19.00. Skupaj z Gospodom se tudi mi dvignimo nad pritlehnost 
naših življenj! 

KRST  
V nedeljo, 29.5. bo pri maši v Idriji krščena Avrelija Škvarč iz Jeličnega Vrha. 
Družini iskreno čestitamo in ji pri vzgoji želimo veliko blagoslova! 

SKAVTSKE OBLJUBE 
V soboto in nedeljo, 28. in 29.5. bomo skavti in skavtinje našega stega 
zaključili skavtsko leto, polno izzivov, a tudi novega življenja, saj se je v njem 
izoblikovala skupina izvidnikov in vodnic. Res 
smo hvaležni, da naša družina tako lepo rase 
in se izoblikuje. Srčna hvala vsem, ki se 
trudite za to. Hvala tudi družinam, ki nam 
zaupate svoje otroke. 

V nedeljo, 29.5. bodo v Šebreljah pri sveti 
maši izvidniki in vodnice z izraženo skavtsko 
obljubo za vedno postali skavti. K maši zato 
prisrčno vabimo starše in domače novih 
skavtov.  

Novi skavti, Iskreno vam želimo, da bi vam 
skavtski zakoni pomagali postati dobri ljudje 
in odgovorni državljani! 

POGLED NAPREJ 
5.6. zaključek katehetskega leta 
26.6. romanje na Sveto Goro  
4.-8.7. oratorij 
10.7. zlata maša g. Jožkota Pirca,  
10.8. 400-letnica blagoslova temeljnega kamna sv. Barbare. 


