
Nedelja, 2.10. 
27. NAVADNA NEDELJA 
ROŽNOVENSKA 
PRAZNIK SV. BIRME 

8.00 
10.00 
19.00 
8.30 

10.30 

Idrija 
Idrija 
Idrija  
Gore 

Vojsko 

Za mlade naše župnije 
Za župniji in za birmance 
++ Alojzij Kavčič in Ivica Gergolet 
++ starši Mohorič in Leskovec, KR 29 
+ duh. Lojze Šinkovec 

Ponedeljek, 3.10. 19.00 
 

Idrija 
 

Za zdravje, p.n. Sedej 
+ Barbara Pagon 
Za bolne in trpeče, p.n. Primožič* 

Frančišek Borgia 

Torek, 4.10. 19.00 Idrija ++ Evgen in starši Petrič  
++ s. Aleksandra in s. Amalija Kuri Frančišek Asiški 

Sreda, 5.10. 
M. Favstina Kowalska 

7.30 
19.00 

Idrija 
Zavratec 

V čast sveti Filomeni 
++ Mile Kogovšek in Janko Sedej, Z 32 

Četrtek, 6.10. 19.00 
19.00 

Idrija 
Godovič 

+ Gabrijela Žonta 
+ Miha Pišljar 
++ starši in brat Leskovec* 

Bruno 

Petek, 7.10. 7.30 Idrija V zahvalo in priprošnjo 
Za pravo spoznanje Rožnovenska Mati Božja 

Sobota, 8.10. 19.00 Idrija Po namenu ŽRV 
+ Igor Kosmač, obletna Demetrij 

Nedelja, 9.10. 
28. NAVADNA NEDELJA 
 

9.00 
19.00 
8.30 

10.30 
 

8.30 
10.30 

Idrija 
Idrija 
Gore 

Vojsko 
 

Godovič 
Zavratec 

Za župniji 
++ Ana in Franc Erjavec 
++ Kavčič 
+ Frančiška Vidmar 
V zahvalo in priprošnjo, V 26* 
++ starši in brat Rupnik 
++ Jože in Ivanka Mivšek 

Ponedeljek, 10.10. 19.00 
 

Idrija 
 

Za nove duhovne in redovne poklice 
++ Karolina in Franc Močnik Florencij 

Torek, 11.10. 19.00 Idrija Za zdravje in v č. Svetogorski, p.n. Kobal 
++ starši Peter in Marija Lazar Janez XXIII. 

Sreda, 12.10. 
Maksimilijan Celjski 

19.00 
19.00 

Čekovnik 
M. Brdo 

Na čast Sv. Trojici in Materi Božji 
++ iz družine Bogataj in Kobal, MB 32 

Četrtek, 13.10. 19.00 
19.00 

Idrija 
Godovič 

V zahvalo za prejete dobrote 
++ iz družin Črv in Mlinar 
++ iz družine Smrdel, G 69* 

Fatimska Mati Božja 

Petek, 14.10. 19.00 Idrija + Ivana Mrak 
++ Srečko in Vera Vončina Kalist 

Sobota, 15.10. 
Terezija Velika 

19.00 Idrija + Igor Didič 
V zahvalo, p.n. Zelenc* 

Nedelja, 16.10. 
29. NAVADNA NEDELJA 
 

9.00 
19.00 
8.30 

10.30 
 

8.30 
10.30 

Idrija 
Idrija 
Gore 

Vojsko 
 

Godovič 
Zavratec 

Za župniji 
+ Jože Karčnik, p.n. M. in J. Zupančič 
++ Hvala in Tušar 
++ Martina in Ludvik Mrak 
V zahvalo, V 24* 
++ Angela in Cveto Troha 
+ Stane Leskovec, Z 27 

 
 
 
 
 

 
 

Leto XXIX (2022), št. 20 2.10.2022 

Izberi vihar! 

Dragi naši birmanci! 

Ko vam govorim o Svetem Duhu, o njegovih darovih, o vsem, kar birma – ta 
viharni zakrament – prinaša v življenje mladega človeka, mi je pred vami 
vedno nekoliko nerodno. Preprosto zato, ker vem, da vam govorim o stvareh, 
ki so težke in neprivlačne. In takih stvari naš čas ne mara preveč, nobeden od 
nas, ki živimo v njem. Navadili smo se, da izbiramo lažje stvari, da se 
prepustimo toku, pretežko, skoraj bi rekli, da neumno je biti drugačen od 
družbe, v kateri živimo, razmišljati, opazovati, se truditi, premagovati svoj 
egoizem. Čeprav je samo to tisto, kar vodi v življenje, ne po mojih, po 
izkušnjah tistih, ki so bili pred mano, sklepam … 

Zato ne umolknem, četudi vem, da me nočete poslušati. Vam niti ne zamerim. 
Tudi sam se ne bi hotel poslušati. A ne utihnem zato, ker vem, da potrebujete 
glas, ki vas črviči v prsih, ki vas spravlja v zadrego in vam postavlja vprašanja. 
Ker vem, da tak glas potrebujem tudi jaz, da se ne izgubim v iluziji, da sem 
čisto dober človek, dokler sem povprečen, točno tak kot vsi ostali.  

Zato mi ne zamerite. Provociram vas in sprašujem, ker vas želim prisiliti, da 
najdete vsaj kakšen odgovor. Tako namreč mene v stisko spravlja Sveti Duh, 
ko zvečer na okenski polici zrem na ulico in bi rad spal, pa ne morem, ker tudi 
sam vlečem napačne odločitve – in se ne izgubim samo še zato, ker mi nekdo 
postavlja neprijetna vprašanja. Dokler so ta vprašanja, dokler se z njimi borim 
in pustim, da mi ne pustijo spati, dokler sem se še sposoben jokati nad 
neumnostmi, ki sem jih naredil, sem živ, do takrat sem še občutljiv do vas in 
drugih, s katerimi živim. 

Sprašujem vas, ker mi je za vas mar. Zato vas skupaj s Svetim Duhom 
vlečem v vihar, v negotovost, ne da bi vas pokončal, da bi vas spravil v 
življenje. Ker drevesa, ki so vajena viharjev, preživijo vsako, tudi najtežjo 
nevihto. In tega vam želim, veliko premaganih viharjev, da boste trdni ljudje – 
in v svoji trdnosti nežni prijatelji. 

Vaš župnik in prijatelj Marko 



ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
8.10.: Župančičeva; 15.10.: Tomšičeva. 

PRAZNIK SV. BIRME 
Danes je v naši župniji praznično. G. škof dr. Jurij Bizjak je zakrament svete 
birme podelil 16 mladim kristjanom. To so: Adam Brložnik, Hana Gantar, 
Karolina Gantar, Larisa Gantar, Gregor Govekar, Lucija Kavčič, Neža Klančar 
Jurjavčič, Nika Kunc, Anaja Majnik, Dunja Majnik, Mihael Miškič, Alisa Obid, 
Šana Peternel, Zarja Prezelj, Tjaša Šen in Tine Vončina.  

Iskreno jim čestitamo in molimo zanje! 

MLADINSKA SKUPINA 
Na srečanju v Idriji smo se v soboto, 1.10. mladi odločili, da se tudi letos 
želimo srečevati v mladinski skupini in pretresati vprašanja svojega življenja. 
Kakšen je bil naš dogovor, bomo objavili v prihodnjih oznanilih, vsi pa ste lepo 
povabljeni, da zgrabite priložnost za medsebojno druženje in rast osebnosti 
ter krepitev v veri in veselju!   

Na Gorah in na Vojskem se o srečanjih mladinske skupine dogovorimo v 
nedeljo, 16.10. po maši. Pridite navdušeni in s predlogi! 

OBISK BOLNIKOV 
Na prvi petek, 7.10. dopoldne bomo obiskali bolnike po domovih. 

KATEHEZE ZA MLADE 18+ 
V soboto, 8.10. ob 20.00 bo v cerkvi v Šturjah prva od katehez »Vstani in 
hodi«. Anja Kastelic bo enkrat mesečno vodila kateheze, ki v srcih mladih 
pomagajo prebuditi pravo ljubezen in življenje. Katehezam se je v prejšnjih 
letih v Ljubljani pridružilo veliko mladih, zato tokrat to možnost ponujamo v 
naši bližini. Lepo vabljeni! 

NOVO SKAVTSKO LETO 
Idrijski skavti v nedeljo, 9.10. s sveto mašo pričenjamo novo skavtsko leto. 
Poleg tega vabimo nove skavte in skavtinje, da se nam pridružite! Prijavite se 
lahko voditeljem ali v župnišču. Biti skavt ne pomeni samo plezati po drevesih 
in kuriti ogenj, pomeni tudi v skupnosti rasti kot dober in odgovoren človek. 
Zato je tako lepo biti skavt. Pridite in se prepričajte! Več informacij na FB 
strani »Skavti Idrija 1« in e-pošti steg.idrija1@gmail.com. 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA V GODOVIČU 
V ponedeljek, 10.10. ob 19.00 bo v župnišču v Godoviču prvo srečanje 
Delavnic molitve in življenja. Dobro moliti pomeni dobro živeti. Vabljeni vsi, ki 
bi si želeli skupaj moliti in se ustavljati v hitrem tempu življenja. 

SREČANJE ŽGS IDRIJA 
V ponedeljek, 10.10. ob 19.30 se srečamo s člani gospodarskega sveta 
Idrija. Pred zimo nas čaka še nekaj pomembnih odločitev … 

 

ZAKONSKA SKUPINA 
Vračamo se s srečanji zakonske skupine. Prvič v tem katehetskem letu se 
srečamo v petek, 14.10. ob 17.00. Vabljeni tudi novi člani, vsak naj se počuti 

dobrodošel!  

DRUŽINSKA MAŠA IN NOVI STREŽNIKI 
V nedeljo, 16.10. ob 9.00 vabljeni k družinski maši v Idrijo. K sodelovanju 
vabimo otroke in mlade. Po maši bomo imeli srečanje otroci, ki bi radi 
sodelovali kot strežniki. K streženju vabljena tudi dekleta, pri Jezusu je 
prostora za vsakogar! 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
Na sestanek skupnega župnijskega sveta za župnijo (Idrija, Gore, Vojsko) 
vabim vse člane v četrtek, 20.10. ob 19.30. Sestanek je namenjen temu, da 
postavimo cilje za letošnje leto ter smeri, kako jih bomo uresničevali. Izzivov v 
naši župniji je res mnogo, prosim, da pridete tudi z rešitvami, kako na 
probleme odgovoriti. Prosim lepo, da smo tudi samoiniciativni, da sklepi ŽPS 
ne bodo samo župnikova domača naloga. 

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA 
V oktobru bodo srečanja v pripravi na krst prvega otroka. Srečanja bodo v 
Cerknem v soboto, 8., 15. in 22.10., vsakič ob 15.00. 
Za krst drugega otroka starši obiščete samo eno srečanje, ki bo v Idriji v 
soboto, 22.10. ob 15.00.  
Starši se za obisk srečanj prijavite župniku. 

SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKON 
Zaročence vabimo k zakramentu svetega zakona, ki bo v vajino skupnost 
prinesel blagoslov. Srečanja v pripravi na zakon bodo v Spodnji Idriji šest 
zaporednih nedelj, začenši 9.10. ob 17.00. 

BRALCI 
Že nekaj časa se ukvarjamo s pomanjkanjem bralcev v naši župniji. K 
sodelovanju vabimo tudi nove bralce. Novembra načrtujemo srečanje vseh 
bralcev, da se nekoliko srečamo in najdemo možnosti za nov razpored, tudi 
kar zadeva branje pri tedenskih mašah. 

DOHODNINA 
V preteklem letu ste nekateri od vas darovali 1% vaše dohodnine za našo 
župnijo. Iskreno se vam zahvaljujemo za to dobrosrčnost! Skupno smo iz tega 
naslova prejeli 368,58 €. Kdor želi odstotek nameniti naši župniji, naj izpolni 
poseben formular, ki ga dopolni z imenom naše župnije, tj. »Župnija Idrija« in 
pripiše davčno številko naše župnije: 91186994. Hvala! 

______________________________________ 

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 mašnega namena soglašate z objavo na spletu. Namene z * opravi g. Primož Erjavec v Vipavi. 

mailto:zupnija.idrija@rkc.si

