
Sobota, 6.4.: DRUŽINA – OBČESTVO LJUBEZNI 

 
Idrija, 9:00-11:00: ženski zajtrk z dobro debato o tem, kakšno 
žensko potrebuje naš čas. Vabljene ženske vseh generacij. 
Idrija, 14:30: obisk doma upokojencev (Karitas). 
Idrija, 15:00: srečanje za starše najstnikov, torej za starše, ki imajo 
največ vprašanj in najbolj iščejo usmeritev, spodbudo, pa tudi 
priložnost, da so slišani. Za vse to bo čas pri tem srečanju.  
Idrija, 17:00: srečanje za molivce ŽRV in češčenje Najsvetejšega. 
Idrija, 18:00: maša in skupni nagovor. 
Vojsko, 19:00: maša in skupni nagovor. 
Vojsko, 19:00: Nikodemov večer – moška večerja in debata. Kako 
vero živeti kot moški. Ker naš svet potrebuje prave moške z drznim 
srcem in hrbtenico. 
Idrija, 20:00: pasha za mlade. Jezusova zadnja večerja v originalu. 
Da bomo bolje razumeli sveto mašo. 
 
Nedelja, 7.4.: PRIČEVAL LJUBEZEN BOM 

 
Gore, 8:30: maša z nagovorom za vse. 
Idrija, 9:00: maša z nagovorom za vse. 
Vojsko, 10:30: maša z nagovorom za vse.  
 

*** 
 
Naši misijonarji: 
p. Pepi Lebreht, frančiškan, 
p. Silvin Krajnc, frančiškan, 
s. Metka Kos, frančiškanka Marijina misijonarka. 
 

*** 
 
Sledite misijonu na: 
http://zupnija-idrija.rkc.si/ 
https://misijon-idrija-cerkno.rkc.si/  
na Facebooku: Misijon 2019 - Idrijsko-cerkljanska dekanija 
 
 
Sveti Jožef, sv. Barbara in sv. Marija Magdalena, prosite za nas! 

 
 

Pričeval ljubezen 
bom 

 
Sveti misijon 

Idrijsko–Cerkljanska 
dekanija 

 
 

Župnija Idrija 

29. 3. – 7. 4. 2019 
 

 
Spored 

 
Petek, 29.3.: Slovesen začetek misijona v dekaniji 

 
Idrija, 18:00: skupni začetek misijona na Mestnem trgu s škofom 
Jurijem Bizjakom in vsemi misijonarji. Sledi procesija do župnijske 
cerkve in tam sveta maša za blagoslov misijona. 
 
Sobota, 30.3.: ODPRI VRATA SRCA UČLOVEČENI LJUBEZNI 

 
Idrija, 9:00–16:00: oratorijski dan za otroke z molitvijo, predstavo, 
veliko igro in veliko delavnicami. Ob 15:00 bomo obhajali otroško 
mašo, h kateri ste vabljeni vsi. 
Idrija, 18:00: sv. maša z nagovorom za vse. 
Idrija, 19:00: srečanje za ločene, razvezane, neporočene skupaj 
živeče, ponovno poročene … Ljubezen ni samo beseda, je dejanje. 
Zato pri srečanju ne bomo obsojali ali kregali, ampak oznanjali 
ljubezen Očeta, ki nas sprejema. 
Spodnja Idrija, 19:00: »Večer usmiljenja«, dekanijska molitev 
mladih s pričevanjem. 
 

http://zupnija-idrija.rkc.si/
https://misijon-idrija-cerkno.rkc.si/
https://www.facebook.com/Misijon-2019-Idrijsko-cerkljanska-dekanija-2247849788816576/


Nedelja, 31.3.: VRNIL SE BOM K OČETU 

 
Gore, 8:30: maša z nagovorom za vse. 
Vojsko, 10:30: maša z nagovorom za vse. 
Idrija, 9:00: maša z nagovorom za vse. 
Idrija, 10:00-16:00: Srečanje družin / zakoncev predvsem z veliko 
družabnosti, skupno katehezo in kosilom. 
Črni Vrh 16:00: Srečanje oseb v službi skupnega dobrega 
(zdravstvo, sociala, gasilci, policisti, vojaki, lovci idr.). Ob 16:00 
sveta maša (jezuit p. Marjan Kokalj), po maši v kulturnem domu 
nagovor gorskega reševalca Žarka Trušnovca. 
Idrija, 18:00: maša z nagovorom za vse. 
Idrija, 19:00 srečanje med prijatelji in sosedi. 
 
Ponedeljek, 1.4.: BOŽJO POSTAVO NOSIM V SVOJEM SRCU 

 
Idrija, 9:00-12.00: obisk bolnikov po domovih, tudi tistih, ki jih 
ponavadi obiščemo samo ob božiču in veliki noči. Če vseh ne bomo 
uspeli obiskati, bomo to storili še v torek dopoldne. 
Bolnišnica, 11:30: maša in nagovor, priložnost za spoved eno uro 
po maši. 
Idrija, 16:00: srečanje starejših. Kako pričevati ljubezen v svoji 
starosti in kako jo živeti z veseljem in hvaležnostjo. 
Idrija, 18:00: maša in skupni nagovor. 
Idrija, 19:00 srečanje med prijatelji in sosedi. 
 
Torek, 2.4.: LJUBEZEN CELI RANE 

 
Gore in Vojsko, 9:00-12.00: obisk bolnikov po domovih. 
Idrija, 15:00-17:00: možnost osebnega pogovora z misijonarji za 
tiste, ki bi se z njimi želeli pogovoriti o kakšnem življenjskem 
vprašanju izven okvira svete spovedi. 
Idrija, 18:00: maša in skupni nagovor. 
Gore, 18:00: maša in skupni nagovor. 
Gore, 19:00: srečanje vseh skupin Karitas. Da bi prostovoljci, 
katerih ime pomeni »ljubezen«, to znali in zmogli še naprej dajati 
vsemu svetu. 
Idrija, 19:00 srečanje med prijatelji in sosedi 
 

Sreda, 3.4: LJUBEZEN JE DOBROTLJIVA 

 
»Dan ljubezni«. Naj bo to dan »akcije«, ko govoru o ljubezni 
dodamo tudi dejanje. Povabljeni, da se ta dan vsak izmed nas 
odloči narediti vsaj eno dobro delo. Še bolje, če se nas poveže več 
in skupaj naredimo kako večje delo, posebno ljudem, ki so v stiski.  
Idrija, 10:00: srečanje za upokojence, ovdovele in samske.  
Gore, 17:00: spoved. 
Gore 18:00: maša in skupni nagovor. 
Gore 19:00: srečanje med prijatelji in sosedi. 
Vojsko, 17:00: spoved. 
Vojsko, 18:00: maša in skupni nagovor. 
Vojsko, 19:00: srečanje med prijatelji in sosedi. 
Idrija, 20:00: Srečanje šolnikov, znanstvenikov, umetnikov s 
kulturnim program v Filmskem gledališču. Sodeluje Idrijski oktet in 
gost, dramski igralec Pavle Ravnohrib. Kot usmerjevalci družbe 
bomo skupaj razmišljali o vrednotah, ki jih potrebuje današnji svet. 
 
Četrtek, 4.4.: LJUBEZEN SE VESELI RESNICE 

 
Idrija, 16:00: maša v domu upokojencev in obisk bolnikov po sobah.  
Idrija, 18:00: maša in skupni nagovor.  
Idrija, 19:30: »Napačna ljubezen«, večer o zasvojenosti s 
pornografijo (izvaja zavod Integrum) v Mladinskem centru Idrija. 
 
Petek, 5.4.: LJUBEZEN ODPUSTI 

 
Idrija, 9:00-12:00 in 15:00-17:00: spovedni dan. Vabljeni k spravi z 
Bogom. Kdor čuti njegovo ljubezen, lahko tudi sam ljubi in za to 
ljubezen pričuje 
Cerkno, 16:00, 16:45, 17:30: spravni dan (molitev na Lajšah, pri 
spomeniku tečajnikom in v župnišču). Samo molitev, nobenih 
obsodb in govorov, samo molitev za vse žrtve sovraštva in 
sistemov, ki niso spoštovali človekovega dostojanstva. Na voljo bo 
tudi avtobusni prevoz iz Cerknega. 
Idrija, 18.00: maša in skupni nagovor. 
Idrija, Sv. Anton, 20:00: dekanijski križev pot. Sledimo Ljubezni, ki 
je dala življenje za svoje prijatelje. 


