
Nedelja, 22.1. 
3. NAVADNA NEDELJA 

 
 

  

Ponedeljek, 23.1. 19.00 Idrija + Annamaria Giordano 
++ Engelbert Mavrič in Jože Rupnik Marijina zaroka 

Torek, 24.1. 7.30 Idrija + Tone Požar 
Frančišek Saleški 
Sreda, 25.1. 
SPREOBRNITEV 
APOSTOLA PAVLA 

19.00 
19.00 

Idrija 
M. Brdo 

+ Albina Tušar 
+ Darko Pivk, MB 14 
Za zdravje družine, sosedov, 
sorodnikov in znancev, MB 32* 

Četrtek, 26.1. 7.30 
19.00 

Idrija 
Godovič 

Po namenu 
++ starši in brat Rejc, G 40 
V zahvalo* 

Timotej in Tit 

Petek, 27.1. 19.00 Idrija + Danica Bogataj 
Za zdravje, p.n. Jereb Angela Merici 

Sobota, 28.1. 15.00 
19.00 

Vojsko 
Idrija 

Za zdravje 
++ Frelih, p.n. S.K. Tomaž Akvinski 

Nedelja, 29.1. 
4. NAVADNA NEDELJA 
 

9.00 
19.00 
8.30 
10.30 

 
8.30 
10.30 

Idrija 
Idrija 
Gore 

Vojsko 
 

Godovič 
Zavratec 

Za župniji 
++ sorodniki Likar in Pivk 
+ Ivan Petrič, 2. obletna 
++ Marija in Franc Hvala 
V zahvalo in priprošnjo* 
++ starši Govekar-Likar, G 76 
++ starši Čuk, MB 33 

Ponedeljek, 30.1. 10.30 
19.00 

Dom up. 
Idrija 

+ Franc Peternel 
++ Benedikt XVI. in Stanko Medvešček Hijacinta Mariscotti 

Torek, 31.1. 19.00 Idrija Za zdravje v družini Hvala 
++ Česnik, Čekovnik 31 Janez Bosko 

Sreda, 1.2. 
Brigita Irska 

19.00 
19.00 

Idrija 
Zavratec 

+ duh. Janez Filipič 
+ Mirko Kavčič, Z 27 

Četrtek, 2.2. 19.00 
 

19.00 

Idrija 
 

Godovič 

+ Evgen Podobnik, 1. obletna 
++ Marija in Stanko Skok* 
++ Ladislav in Alojzija Pagon 

SVEČNICA 

Petek, 3.2. 19.00 
 

Idrija  
 

+ Pavla Leoni, obletna 
+ Tončka Kavčič, obletna Blaž 

Sobota, 4.2. 
Janez de Brito 

19.00 Idrija Po namenu ŽRV 
++ Jurij in Damijan 

Nedelja, 5.2. 
5. NAVADNA NEDELJA 

9.00 
19.00 
8.30 
10.30 

 
8.30 
10.30 

Idrija 
Idrija 
Gore 

Vojsko 
 

Godovič 
Zavratec 

Za župniji 
+ Doroteja in ++ Vončina in Šinkovec 
+ Slavka Eržen 
++ Aleksander in Viktorija Šinkovec 
V dober namen* 
+ Denis Govekar, JV 15 
++ starši Nagode 

 
 
 
 
 
 
 

Leto XXX (2023), št. 2 22.1.2023 

Srečanje z Božjo besedo 
Ko odpremo Sveto pismo, se lahko srečamo s težavo, da nam pomen ni takoj 
razviden. To se dogaja zaradi tega, ker gre za knjigo, ki je časovno in kulturno 
odmaknjena od nas. In vendar nas ta Beseda nagovarja. Gregor Veliki je 
zapisal: »Divina eloquia cum legente crescunt«, »Božji govori rastejo skupaj z 
bralcem.« Ko večkrat prebiram Božjo besedo, predvsem evangelije, začne ta 
Beseda v meni delovati in se povezuje v nove pomene, saj je sposobnost 
Božje besede, da se »učloveči« v kateremkoli kulturnem okolju. 
Kako pa naj vem, da Božjo besedo tudi pravilno razumem? Merilo za 
pravilnost razlage je Cerkvena tradicija. Onkraj eksegetske metodologije in 
onkraj osebnega srečanja z Besedo, ki je tudi zelo pomembno, ostaja temelj 
vsake razlage srečanje z Besedo v Cerkvenem okolju. Cerkveni očetje so 
naglasili, da »Ecclesia tenet et legit librum Scripturarum«, »Cerkev hrani in 
bere knjigo Svetega pisma.« Velik del Nove zaveze in verjetno tudi Stare je 
nastal znotraj liturgičnega okolja ali pa ga je posvojila verna skupnost, zato je 
prepričanje Cerkvenih očetov, da se Sveto pismo pravilno razlaga le znotraj 
Cerkvene skupnosti. 

Zame je eno najlepših pričevanj o moči Božje besede podano v pismu 
Hebrejcem: »Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen 
meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in 
misli srca.« (Heb 4,12) Če pristopam k Božji besedi z vero in se zavedam 
njene moči, potem tudi dopuščam, da me ta Beseda oblikuje, da mi pomaga 
razločevati poti življenja in predvsem da mi prečiščuje misli srca.  

Velik korak naredim v veri, ko začnem svoje življenje brati v luči Svetega 
pisma. Takrat odkrijem nov smisel stvari in dogodkov, ki me obdajajo. Takrat 
verjamem, da je Bog zapustil svojo Besedo zame, da bi mi pomagal v 
življenju in da bi se lahko srečal z menoj. 

Vaš vikar Alan 

 
 



ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
28.1.: Nikolaja Pirnata, Ulica 1. maja; 4.2.: Triglavska. 

ZAKONSKA SKUPINA 
Se spet sreča v petek, 27.1. ob 17.00. 

SREČANJA ZA MLADE 
28.1. ob 20.00 se srečamo z dijaki. 

DUHOVNA OBNOVA ZA PRVOOBHAJANCE 
Kot smo sklenili na začetku leta, bomo prvoobhajanci s starši imeli 
celodnevno duhovno obnovo v soboto, 28.1. na Vojskem.  

Zberemo se ob 9.00 v župnišču na Vojskem, kjer bomo imeli najprej skupni 
program za starše in otroke, nato posamični program, nato pa bomo skupaj 
sedli h kosilu. Po njem se bomo ob igrah za otroke in kavi za starše skupaj 
malce sprostili ter se potem skupaj pripravili na mašo, s katero bomo ob 15.00 
zaključili našo duhovno obnovo. 

Starše in otroke vabim k udeležbi, ki nas bo povezala in nam pomagala k 
pripravi za ta veliki praznik. Starše prosim tudi, da se skupaj dogovorite, kdo 
bo poskrbel za malico, kosilo in kavo. 

SREČANJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV V OTALEŽU 
Vabljeni na srečanje otroških in mladinskih zborov naše dekanije, ki bo v 
cerkvi v Otaležu v nedeljo, 29.1. ob 16.00.  

SREČANJE ŽPS IDRIJA 
Člani ŽPS Idrija vabljeni na srečanje, pri katerem bomo zastavili načrte za 
naslednje obdobje letošnjega pastoralnega leta. Pripravite pobude in predloge 
predvsem za oblikovanje postnega časa. Srečamo se v župnišču v 
ponedeljek, 30.1. ob 19.30. 

SVEČNICA 
V četrtek, 2.2. praznujemo praznik Gospodovega darovanja – svečnico. K 
maši prinesite sveče, da jih bomo blagoslovili in z njimi prosili prisotnosti Luči 
v naših teminah. 
OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH 
Na prvi petek, 3.2. dopoldne spet obiščemo bolnike po domovih. 

BLAŽEV ŽEGEN 
Na god sv. Blaža vabljeni k blagoslovu grla in prošnjo, naj naj Gospod 
obvaruje tudi vsakega drugega zla. 
DEKANIJSKO SREČANJE BRALCEV 
Dekanijsko srečanje bralcev Božje besede bo v soboto, 4.2. ob 16.00 v 
župnijskem domu v Cerknem. Gost srečanja bo g. Pavle Ravnohrib, ki je bil z 
nami že na zadnjem "predkoronskem" srečanju. Na srečanje vabljeni vsi redni 
in občasni bralci Božje besede pri bogoslužju, kot tudi vsi, ki radi prebirate 
Sveto pismo, in ljubitelji slovenske besede. 

PROGRAM POTA 
V nedeljo, 5.2. nas bodo pri maši obiskali mladi misijonarji, ki se odpravljajo 
na program Pota. Opravili bodo krajši misijon v Jordanijo in delovali v 
sirotišnici v Anjari v Jordaniji. Prosijo za naše darove, pomagajmo po svojih 
zmožnostih. 
SVETOPISEMSKI MARATON 
Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma pod geslom »Le pogum, 
vstani! (Mr 10,49)« poteka od sobote, 21. do četrtka, 26. januarja, 24 ur na 
dan. Zelo pozitivni odzivi na branje preko spleta so nas spodbudili, da bo tudi 
tokrat celotno branje potekalo preko spleta. Več na 
https://www.svetopisemskimaraton.si.  

PRIPRAVA NA KRST 
Priprava na krst prvega otroka bo v Cerknem tri zaporedne sobote, 4., 11. in 
18. februarja, vsakič ob 15.00. Priprava na krst drugega otroka (eno srečanje) 
bo v Idriji 11.3. ob 15.00. Starši se pred udeležbo prijavite župniku. 

PRIPRAVA NA ZAKON 
Zaročence in pare, ki čutite, da je prišel čas, da vajino ljubezen potrdite in 
utrdite z zakramentom svetega zakona, vabimo na tečaj priprave na zakon, ki 
bo v Spodnji Idriji 5 zaporednih nedelj, začenši 5.2. ob 17.00. Pari se pred 
udeležbo prijavite župniku. 

ČUDOVITA PRINCESA 
Po dobrih odzivih pred dvema letoma bomo v sodelovanju z Zavodom Iskreni 
v soboto, 4.3. ob 9.00 spet pripravili delavnico za mame in hčere z naslovom 
»Čudovita princesa«. Delavnica je namenjena mlajšim deklicam (9-13 let), ki 
vstopajo v puberteto, in njihovim mamam. Seznanimo jih s spremembami, ki 
se dogajajo med odraščanjem in s katerimi se morda že srečujejo. Delavnica 
je še posebej primerna za deklice, ki še nimajo menstruacije. Program 
deklicam pomaga, da se na simpatičen način seznanijo s svojo dekliškostjo, 
hkrati pa omogoči, da se deklice in mame lažje pogovarjajo o vseh temah, ki 
se tičejo odraščanja. Na program se je potrebno prijaviti pri župniku. Če vas 
stvar zanima, lepo vabljeni, da se je udeležite. 
POGLED NAPREJ 
13.2. srečanje katehetov 
16.2. predvanjanje filma o A.M. Slomšku 
4.3. dekanijsko srečanje izrednih delivcev obhajila v Idriji 
16.4. praznik prvega svetega obhajila Idrija 
14.5. praznik prvega svetega obhajila Gore in Vojsko 
24.9. praznik svete birme 
 
 

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

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


