
Bogoslužje:  

 Za konec
IZ NEKEGA OGLASA – Iščem lepo, postavno, dobro situirano dekle z avtomobilom. 
Fotografi ja avtomobila zaželena.

ponedeljek, 20. 9.,
Andrej Kim in drugi korejski 
mučenci

KAMNJE ob 19.00      
za †† starše Rustja in Vodopivec, Kamnje 48

torek, 21. 9.,
Matej,
apostol in evangelist

VRTOVIN ob 8.00
po namenu, Vrtovin 48a

sreda, 22. 9,
Mavricij,
mučenec

SKRILJE ob 19.00         v Črničah ob 19. uri molitvena skupina
za †† starše Poljšak, Skrilje 91d

četrtek 23. 9.,
Pij iz Pietrelcine,
redovnik

KAMNJE ob 19.00    
za †† Vodopivec, Kamnje 2

večerna adoracija v Črničah od 21.00 do 22.00
petek, 24. 9.,
Anton Martin Slomšek,
škof

ČRNIČE ob 19.00
za †† Leopolda in Evgenijo Lojk, p. n. Črniče 25

sobota, 25. 9.,
Firmin,
škof in mučenec

SKRILJE ob 8.00
za †† Volk in Lavrenčič, Skrilje 47

večernice na Zoomu ob 21.00

26. NEDELJA 
MED LETOM,
Slomškova,
26. 9.,
Kozma in damijan,
mučenca

KAMNJE ob 7.00
za † Draguško Stibilj, p. n. darovalca, Vrtovin
ČRNIČE ob 9.00 
na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, p. n. Črniče 78a
KAMNJE ob 10.30
za župnijo

In vzel je 
otroka, ga 
postavil 
mednje, 
ga objel in 
jim rekel: 
»Kdor 
sprejme 
enega takih 
otrok v mo-
jem ime-
nu, mene 
sprejme; 
kdor pa 
mene 
sprejme, 
ne sprejme 
mene, tem-
več tistega, 
ki me je 
poslal.«
Mr 9,36–37

Kdor me sprejme

Odlomki Božje 
besede 
na naslednjo 
nedeljo
4 Mz 11,25–29
Jak 5,1–6
Mr 9,38–43.
45.47–48

»Od kod med vami boji in od kod prepiri? Ali ne od tod: iz 
naslad, ki se vojskujejo v vaših udih?« Takole konkreten je 
apostol Jakob v berilu. In ozračje v naši družbi je včasih prav 
takšno.

Dva človeka, pravi zgodba, sta se vse življenje grizla, kdo 
ima prav. Zgodilo se je, da sta umrla na isti dan. Bilo je med 
vojno in niso ju mogli takoj pokopati. Ležala sta skupaj v mr-
liški vežici. Po sedmih dneh se eden dvigne in pravi drugemu: 
»Veš kaj, ti smrdiš bolj kot jaz.«

Pravijo, da boj za »moj prav« traja vse življenje in še nekaj 
časa po smrti. Zato nam je Bog za zdravilo pripravil tudi vice.

Marko pove, da je ta miselnost trdovratno vztrajala tudi med 
Jezusovimi učenci. Čeprav so poslušali njegove govore in vi-
deli čudeže. Prejšnjič je Peter Jezusa hotel poučiti: »To se ti 
ne sme zgoditi.« Potem molčijo. Molčijo, ker Jezus vztraja. 
Njihove predstave so take, kot so naše. Bog je nekje zgoraj in 
hočeš nočeš ga oblikujemo po svojih pričakovanjih in po svoji 
meri. Nekaj podobnega počnemo tudi drug z drugim.

In sredi mednje je postavil otroka. Za tedanji čas nekaj ne-
običajnega. Otroci niso bili deležni posebne pozornosti. In kaj 
nam želi Kristus s tem dejanjem pokazati? Če boste sprejeli 
mene tako, kot je treba sprejeti otroka, boste sprejeli tudi nov 

način življenja. 
Ko boste sprejeli 
mene, boste pre-
jeli moč, da pre-
magate miselnost, 
»kdo je večji« in 
»kdo ima prav«.

To je tako tuje 
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KRST OTROK
Danes, v nedeljo, bo v Kamnjah pre-
jel krst Edi Živec Lozar, sin Mateja in 
Marinke iz Vrtovina. 
V nedeljo, 3. 10. bo v Črničah prejela 
krst Pavlina Rojko, hči Roka in Doro-
teje iz Malovš.
Obe družini priporočam v molitev.

SKRITI BOTRI BIRMANCEV
Spet vas vabim, da podprete mlade 
kandidate za birmo in njihove druži-
ne s skrito molitvijo. Postanite njihovi 
skriti prijatelji, botri v času priprave.

IZBIRA ČLANOV ŽPS
Danes v cerkvi vzamete liste s pre-
dlaganimi kandidati. Prosim, da jih 
prihodnjo nedeljo, 26. 9., izpolnjene 
oddate v škatlo (do 12. ure). V naši 
škofi ji izbiramo povsod enako tako, da 
so na listi predlagani župljani sedanjih 
članov ŽPS. Sedem izbranih kandida-
tov lahko vključuje tudi kandidata, 
ki ga sami predlagate oz. dopišete. 
Hvala vam za sodelovanje. Kakšnemu 
starejšemu, ki ne more v cerkev, lah-
ko nesete listo domov. Izbirate lahko 
vsi župljani od dopolnjenega 16. leta 
naprej.
Člane gospodarskega sveta izbirajo 
sedanji člani z župnikom. Poleg izbra-
nih članov župnik lahko imenuje tudi 
dodatne člane, predstavnike nekate-
rih dejavnosti v župnijah.

POHOD ZA ŽIVLJENJE
bo v Ljubljani 2. oktobra. Na spletni 
strani so prijave, kdor bo želel. V cer-
kvi lahko vzamete molitev za neroje-
ne otroke.

HVALA
za vaše darove. V nedeljo ste za žu-
pnijo darovali v Črničah 125,20, v Ka-
mnjah 363,6 evra.
V Kamnjah lahko oddate dar za cvetje 
za šagro sv. Mihaela.

današnjemu človeku: sprejeti. Boga 
sprejeti. Samo to. In ko ga zares 
sprejmeš, dobiš tudi moč.

Zato kličem vsem staršem in vsem 
družinam: samo sprejmite Kristusa 
v svoj dom. In začeli se boste spre-
minjati. Sprejmite ga. Nič drugega.

župnik

OBISK BOGOSLUŽJA
Je sedaj omejen na tiste, ki izpolnju-
jemo enega od pogojev PCT. Imejte 
s seboj elektronsko ali pisno potrdilo. 
Velja za starejše od 15 let, za otroke 
ni omejitve. Za dijake velja samote-
stiranje za šolo. Sprejmimo to z razu-
mevanjem. Takšno preverjanje sedaj 
omogoča, da sploh lahko imamo od-
prta bogoslužja. Razdalja med udele-
ženci v cerkvi je sedaj ob pogoju PCT 
in uporabi mask lahko tudi manjša. 
Več zadaj in na spletni strani.
Za hranitev potrdila si lahko pomaga-
te z aplikaciji na pametnem telefonu 
(spletna stran) in vam ni treba skrbeti 
za papirnato potrdilo.

MLADINSKA SKUPINA
Mlade od osnovne šole naprej lepo va-
bim, da se v petek prvič dobimo na 
srečanju. Kar v Kamnjah ob 20.30. 
Pogovorili se bomo, kaj bi lahko letos 

skupaj naredili v žu-
pniji. Povabi naprej.

STREŽNIKI
se po daljšem času 
dobimo na kratkem 
zabavnem kvizu v 

Kamnjah v četrtek takoj po večerni 
maši, v Črničah pa v petek takoj po 
večerni maši. Za točno pol ure. Vabim 
nove, da se pridružite. Lahko v četrtek 
ali kateri drug dan pri tedenski maši.

»Domača naloga« 
Poiščimo in preberimo nekaj misli, ki jih 
je papež Frančišek delil na potovanju po 
Madžarski in Slovaški. So zelo aktualne 
za vsakega izmed nas. 

Razlaga vladnega odloka o iz-
polnjevanju PCT pogojev za 
opravljanje verske dejavnosti z 
dne 11. septembra 2021
Tajništvo Slovenske škofovske kon-
ference (SŠK) posreduje razlago Od-
loka o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja 
za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS 146/21), 
ki ga je sprejela Vlada RS dne 11. 
septembra 2021 o izpolnjevanju PCT 
pogoja za področje opravljanja verske 
dejavnosti. Razlaga odloka do nadalj-
njega velja tudi za škofi jo Koper.
Opravljanje verskih obredov je dovolje-
no ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

Vsi verniki starejši od 15 let morajo 
izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, ce-
pljeni, testirani).
Župnik/župnijski upravitelj naj na vi-
dno mesto obesi obvestilo o obvezno-
sti izpolnjevanja pogoja PCT.
Župnik/župnijski upravitelj naj na 
vhodna vrata postavi primerno osebo, 
ki naj preverja, ali verniki izpolnjujejo 
pogoje PCT.
Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj 
PCT, pri čemer zanje zadošča tudi sa-
motestiranje s hitrim HAG testom, o 
katerem morajo voditi evidenco in ga 
enkrat tedensko v enakih presledkih 
izvajati.
Zagotavljati je potrebno minimalni 
možni stik med udeleženci. Pri verskih 
obredih v cerkvah in na prostem mora 
biti razdalja med udeleženci najmanj 
1,5m, razen med osebami iz skupne-
ga gospodinjstva.
V cerkvah in drugi prostorih, kjer se 
opravljajo verske dejavnosti, je obve-
zno  redno prezračevanje/ventiliranje 
prostorov (npr. odprta okna).
Uporaba zaščitnih mask je obvezna 
znotraj cerkva in drugih prostorov; 
zunaj pa je obvezna zgolj, če ni mogoče 
zagotoviti 1,5m medsebojne razdalje.

Ob vstopu in izsto-
pu iz zaprtih pro-
storov, v katerih se 
opravljajo verske 
dejavnosti, je ob-
vezno razkuževa-
nje rok.
Ljudsko in zboro-
vsko petje v cerkvah je dovoljeno.
Izvajanje verske vzgoje in izobraževanja 
je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki 
opravljajo to dejavnost, izpolnjujejo pogoj 
PCT (zadošča samotestiranje). Otroci in 
ostali udeleženci starejši od 15 let morajo 
izpolnjevati pogoj PCT.
Duhovna oskrba posameznikov in posa-
meznih gospodinjstev je dovoljena brez 
izpolnjevanja pogoja PCT. 
Ob upoštevanju navedenih določil je do-
voljeno podeljevanje vseh zakramentov in 
opravljanje drugih verskih dejavnosti.
Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu 
z navodili komunalnih služb in predpisov 
vlade ter priporočil NIJZ.
V župnijski pisarni je poleg upravitelja 
lahko ena oseba oziroma člani istega go-
spodinjstva.
Duhovniki in katehistinje, ki niso v delov-
nem razmerju do škofi je ali do župnije, si 
teste plačujejo sami.

 Jurij Bizjak, koprski škof


