V Črničah bo med tednom maša, če bo zvonilo. Za udeležbo ni več prijav, skrbimo za razdaljo.

ponedeljek, 17. 5.,

Jošt,
puščavnik
torek, 18. 5.,
Janez I.,
papež, mučenec
sreda, 19. 5.,
Krispin,
redovnik
četrtek, 20. 5.,
Hilarij,
škof

šmarnice
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

šmarnice
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

šmarnice
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

Zakaj binkošti

šmarnice
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

petek, 21. 5.,
Krištof Magellanes
in mehiški mučenci
sobota, 22. 5.,
Marjeta Kasijska,
redovnica

šmarnice

BINKOŠTI
23. 5.,
Socerb Tržaški,
mučenec

KAMNJE ob 7.30

ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

VRTOVIN ob 20.00

za † Stanislavo Cigoj, Vrtovin 12, 8. dan
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu

za † Zoﬁjo Cingerle, Vrtovin 127

ČRNIČE ob 9.00 (prenos na YouTube)

za župnijo
za † Janija Petrovčiča, p. n. darovalca

KAMNJE ob 10.30
za † s. Pavlo Bajec, Skrilje 91 (stoletnica rojstva)

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.30 do 11.40
v Črničah od 9.40 do 10.00

V Črničah krst otrok ob 12.00 in 14.00
ob 21.00 večernice in šmarnice na Zoomu
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JASNOVIDKA – Jasnovidka klientu: »V črti na vaši dlani vidim strašne reči. Ubili vas bodo,
skuhali in pojedli!« »Počakajte, da snamem rokavice iz svinjskega usnja.«

Bolj ali manj samo sledimo številkam in v kolikšni meri se
sproščajo omejitve. Pričakujemo bolj »normalno« življenje.
Vse okoli nas naj bolj usmerja v »koliko« in manj v »kako«.
»Kakor
Sprašujemo se, koliko nas bo lahko kje zbranih. Meni pa se zdi
si mene
zdaj mnogo pomembneje, kako se bomo spet zbirali.
poslal na
Vsaj meni je čas epidemije pomagal, da globlje odkrivam
svet, sem pomen tega, da pridemo skupaj. Kaj pomeni, da smo občetudi jaz
stvo. Sedaj lahko globlje premislim, zakaj evharistija, zakaj
njih poslal k maši. Kaj pravzaprav pomenijo zakramenti. Kaj pomeni, da
v svet, in smo Cerkev …
zanje se
Ko te dni ostajam v karanteni, sem pomislil: saj ta čas skoraj
posveču- sovpada s karanteno, ki so jo imeli Jezusovi učenci skupaj z
jem, da bi Marijo. »Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše,
bili tudi
kjer so se zadrževali: Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in
oni poTomaž, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečsvečeni v nik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z
ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd
resnici.«
Jn 17,18–19 1,13–14). In skupaj so se zadrževali ravno 10 dni.
Šele potem »se je število povečalo«. Pomembneje je bilo,
kako in zakaj bodo skupaj, kot to, koliko ljudi bo prišlo. To so
binkošti. Število pride na koncu. Količina pride na koncu.
Tako tudi mi vzemimo te letošnje binkošti. Ne mislimo najprej na to, koliko nas bo prišlo. Bodimo še prav posebej
usmerjeni v to, kako smo
skupaj. Vprašajmo se, zakaj
smo skupaj. Pravzaprav vsi
potrebujemo kakšno karanOdlomki Božje
besede na
teno, da se malo ustavimo.
binkošti
Ne dovolimo, da bi spet priApd 2,1–11
hajali skupaj le zaradi osebGal 5,16–25
Jn 15,26–
ne potrebe. Mnogim maša
27;16,12–15

veliko pomeni. Toda to je premalo.
Binkošti so se zgodile, da ne bi več
prihajali le iz osebne potrebe, ampak
da bi v evharistiji in skupnosti videli
nekaj več. Tam je tisto, kar bomo živeli od groba dalje. Sedaj pa imamo
priložnost, da se tega življenja privadimo tukaj in ne čakamo, da bomo to
opravili v vicah.
Svet okoli nas se zdi samozadosten.
Da Boga ne potrebuje. Toda sodobni človek je tako osamljen, je »sam
z veliko dodatki«. K maši prihajamo
zato, ker nas je nekdo sklical in nas
pošilja. Skupaj prihajamo, da bi svet
v nas zaznal drugačno življenje. Tisto, v katerem zares nisi več sam.
Svet je naveličan in utrujen. Zato potrebuje vedno več nadomestkov. Mi
pa v Svetem Duhu lahko damo nekaj
drugega.
župnik

OMEJITEV
Zaradi karantene po tveganem stiku
do sobote ne bom imel svetih maš
in nobenih srečanj. Bil sem cepljen
in zelo verjetno nisem okužen. Po
cepljenju še ni preteklo dovolj dni za
popolnejšo zaščito. Zaradi varnosti
sem v 10-dnevni karanteni. Te tudi
s testiranjem ni mogoče skrajšati.
Ker se je tudi število sprostilo, vas
zelo vabim, da se zbirate pri šmarnicah ob dogovorjenih urah na več
krajih. Tudi odrasli, saj je zelo dragocena skupna molitev.
BOGOSLUŽJE
Po novih navodilih lahko zasedemo
v cerkvi polovico sedežev ali družina na 10m2. To pomeni v vsaki klopi
trije posamezniki ali gospodinjstvo.

Ne bo se več treba vpisati na seznam. V primeru, da je v cerkvi že
preveč ljudi in ni mogoče držati razdalje, ste lahko zunaj, bo tudi ozvočeno. Zaenkrat bo še možnost, da
pridete posebej k obhajilu po maši.
Dovoljeno je ljudsko in zborovsko
petje. Vsi v cerkvi nosimo zaščitno
masko na obrazu. Ko bo ugodnejše
vreme in sprostitev številčne omejitve, bomo imeli jutranjo nedeljsko
mašo zunaj. Zaenkrat je dovoljeno
do 50 oseb pred cerkvijo.
BINKOŠTI
so tretji največji krščanski praznik; vabljeni k
sveti maši in k osebni
molitvi. Še posebej vse
družine veroučencev.
VEROUČNA SREČANJA
Tudi ta teden v živo v dogovoru s
katehistinjami, župnikove skupine
pa na daljavo.
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
Dobimo se v ponedeljek ob 20. uri
na daljavo. Dogovorili se bomo za
mini romanje, spoved in obhajilo 20.
junija.
KRST OTROK
Na binkošti bosta v Črničah prejela
sveti krst
Isabela Krkoč, hči
Barbare in Tadeja, ob
12. uri
in
Danijel Cigoj, sin Matjaža in Anje, ob 14. uri.
Njuni družini priporočam v molitev.
KRIZMENA MAŠA
Bo v četrtek pred binkoštmi ob 10.

uri. Prestavljena je bila z velikega
četrtka. Škof blagoslovi in posveti sveta olja, duhovniki obnovimo
obljube.
STOLETNICA ROJSTVA
s. PAVLE BAJEC
Spomnili s eje bomo v nedlejo,
prav na dan njenega rojstva.
ROŽNI VENEC ZA KONEC EPIDEMIJE
Še vedno vsak dan ob 18. uri iz
enega od svetovnih Marijinih svetišč v živo prek povezave na vatikansko televizijo.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste za
župnijo darovali 180 evrov, v Kamnjah 223,60.
Hvala tudi za vse osebne dobrote,
ki sem jih deležen v tem času, za
vsa kosila in pozornost.

75 let cerkve sv. Pavla na
Školju – prvega spomenika
slovenske sprave
II.
Naša župnija
se 19. maja
spominja
75. obletnice
obnove
stare cerkve
sv. Pavla nad Vrtovinom; cerkve,
ki si jo je tedanji župnik Viktorin
Stanič zamislil kot trajni spomenik
vsem, ki so med zadnjo svetovno
vojno izgubili življenje.
Na spominskih tablah je zapisanih
94 imen iz naše župnije in od dru-

god. K temu seznamu so dodane še družine, ki
so podprle zidavo, a imele tudi
same žrtve, ki
pa bile »z drugega brega«.
Ko je leta 1946 prelat dr. Mihael Toroš
cerkev sv. Pavla blagoslovil in predal
bogoslužni rabi, je postala prvi spomenik vsem žrtvam druge svetovne
v Sloveniji sploh. S tem dejanjem je
svetišče sv. Pavla pokazalo pot k resnični spravi med ljudmi. Začetek je
bilo sodelovanje pri tej zidavi, ki je
ponudilo priložnost za iskreno tehtanje minulih dogodkov. Sad pa je bilo
zdravljenje telesnih, duševnih in duhovnih bolečin, ki so grenki sadovi
vsake vojne.
Letošnjo obletnico bomo (ob ugodnih
zdravstvenih razmerah) počastili 25.
junija – na dan zadnje obnove in blagoslovitve svetišča leta 2014 – ter se
ob tem spomnili tudi praznika slovenske državnosti.
Prav je, da širimo glas o tej posebnosti Svetega Pavla in ob primernem
času tudi sami poromamo na kraj, ki
nosi zastavo prve slovenske sprave,
ter se okrepimo ob lepem spomeniku
slovenske kulture in krščanske vere.
Pavel Peter Bratina

»Domača naloga« v tem tednu
V tednu pred binkoštmi molim kratko
osebno devetdnevnico k Svetemu Duhu.
Vsak dan molitev O pridi Stvarnik ali katero drugo.

