tretja postna nedelja

Vse mašne namene bom daroval v Kamnjah brez prisotnosti drugih vsak dan ob
običajni uri ali po dogovoru. Gospod Lestan bo maševal po namenu in po dogovoru.

ponedeljek, 16. 3.,
Hilarij in Tacijan, mučenca

za varstvo in zdravje vseh župljanov

torek, 17. 3.,

za †† Kibrčeve, Vrtovin 78a

Jedrt (Jerica), devica

sreda, 18. 3.
Ciril Jeruzalemski, škof, cerkv. uč.

za †† stare starše in vse †† Valič, Skrilje 2

četrtek, 19. 3.,
Jožef,

začetek tedna družine (zgibanke, splet)

št. 11/20

Narazen in vendar skupaj

za † Jožeta Kompara, Kamnje 17

mož Device Marije
+ petek, 20. 3.,
Martin iz Brage, škof

za † Jožefa Breclja, Vrtovin 71c
g. Lestan: za † Stanka Korona, p. n. Črniče 1a

sobota, 21. 3.,

za †† Albina in Zorko Bratina, Kamnje 29

Hugolin, eremit
ČETRTA POSTNA
NEDELJA, 22. 3.,
Lea, spokornica

15. marca 2020

za župnijo, za zdravje vseh župljanov (ob 9. uri)
(ni češčenja in spovedovanja)

Spodbuda k branju Svetega pisma in molitvi. Povezanost v nedeljo ob 9. uri.
Duhovno obhajilo. Prenosi svetih maš: nedelja ob 10. uri, vsak dan na radiu
Ognjišče, spletu, Martin Golob, Exodus TV ...
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 Za konec
V CERKVI– Neki župnik na začetku svete maše: »Dragi verniki. Saj ste kot moji lasje. Tam zadaj in ob
straneh vas je nekaj, na sredini in spredaj pa nobenega.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

»Kako vendar ti, ki si
Jud, prosiš
mene, Samarijánko,
naj ti dam
piti?« (Judje namreč
nočejo
imeti stika
s Samarijáni.)
Jezus ji je
odgovóril in
rekel: »Če
bi poznala
Božji dar in
če bi vedela, kdo je,
ki ti pravi:
›Daj mi
piti‹, bi ga
ti prosila in
dal bi ti žive
vode.«
(Jn 4,9–10)

Odlomki na
naslednjo
nedeljo:
1 Sam 16,1.6-13
Ef 5,8-14
Jn 9,1-41

Ravno obletnica lanskega misijona je. Se še spomnite:
»Daj mi žive vode«? In ravno ob letu beremo ta prelepi odlomek o Samarijanki.
Takrat smo se zbirali čim bolj skupaj, ob vodnjaku. Sedaj
pa nam Bog daje ob preizkušnji drugačno priložnost. Ko
smo v teh dneh čim bolj narazen, se lahko zavemo drugačne bližine. Zavemo, kako zelo potrebujemo drug drugega.
Pred tremi tedni sem doživel milost, da sem pil vodo iz vodnjaka, iz katerega je pil Jezus, ko se je tam srečal z ženo
Samarijanko. Je eden tistih krajev, ki so zagotovo iz tedanjega svetopisemskega časa. Vodnjak se nahaja v današnjem mestu Sebastia (ali Nablus) na sedanjem nemirnem
t. i. Zahodnem bregu, ki je palestinsko ozemlje. Nad njim
stoji nova pravoslavna cerkev. Kljub množici sem tam spil
dva požirka vode iz zares globokega vodnjaka.
Žena je prišla zajemat, kot vsak dan. A tisti dan je bil drugačen. Jezus je dopustil, da je lahko razkrila svojo notranjo
bolečino in praznino. Učenci pa so videli le zunanji dogodek
in so se čudili, da javno govori z žensko, in še Samarijanko.
Stiki s tujci si bili za Jude nekaj težko sprejemljivega.
Tudi nam daje možnost, da se v teh dnevih soočimo z
našo notranjo praznino. Jezus je
začel pogovor. Ni ga vedno lahko
začeti. Žena ni zbežala od pogovora. Pogovor je kot vodnjak. Spregovorimo tudi mi v teh dneh v osebnem pogovoru z Jezusom o sebi, o
svojih notranjih doživljanjih. Spregovorimo drug drugemu. Sedaj je
čas, da se ne ustrašimo globine. Ne
zbežimo v strahu od tega vodnjaka.

Kajti stoji že dolgo. In mnogi naši
predniki so se že morali srečati s
podobnimi preizkušnjami.
V tem času preizkušnje se sama
od sebe razodene naša resnična
ljubezen do Boga Očeta in bližnjega. Sebe lahko »testiramo«. Ko
pri sebi odkrijemo jezo, praznino,
strah …, je to odlična priložnost, da
svojo krščansko ljubezen prečistimo. Samo ljubezen prežene strah.
In vera se razodeva po ljubezni.
Sredi vsakdanjika pa se razodene v načinu. Do Boga je mogoče
priti le skozi ljubezen do bližnjega
(evharistija). Naj bodo to dnevi, ko
nam ni dana evharistija, ko si med
seboj pomagamo drugače, čas, ko
ponižno ter preprosto molimo drug
za drugega.
Žena je po tem srečanju povsem
spremenila svoje življenje in svoje navade. Ni bila več osamljena.
Dano nam je, da na drugačen način še bolj doživimo postni čas.
Ostanimo mirni in si pomagajmo
v globokem zaupanju.

no, brez navzočnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno
obhajanje ni dovoljeno.
Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob
strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez
pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki.
Celotna določila lahko preberete na
spletni strani.
Upoštevajmo resno vsa navodila civilnih oblasti. Ob tem pa ne podlegajmo strahu.

OBE ŽUPNIJSKI
CERKVI
bosta podnevi odprti
samo kot možnost za
osebno molitev, vendar s strogim upoštevanjem pravil
do največ 10 oseb in
najmanj 1,5 m razdalje med njimi.
Pisna oznanila lahko
posamezno, z umitimi in razkuženimi rokami vzamete v cerkvi ali sami
župnik natisnete in pustite v nabiralniku
starejših župljanov, ki nimajo spleta. Razkužilo je v cerkvi.
V nedeljo se po domovih lahko duODREDBA ŠKOFOV
hovno povežemo ob 9. uri, ko je
Do preklica so odpovedane vse sve- sveta maša za vse župljane.
te maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobo- DRUGAČEN POSTNI ČAS
žnosti, župnijska praznovanja in Ti dnevi so za vse nas priložnost, da
drugi dogodki ter vsa srečanja. Škona poseben način žifje ordinariji do preklica podeljujejo
vimo postni čas. Priloslovenskim katoličanom spregled
žnost, da se doma kot
od dolžnosti udeležbe pri nedeljski
kristjani povežemo tudi
sveti maši.
v glasni skupni moDuhovniki darujejo svete maše po
litvi in branju Svesprejetih namenih izključno zasebtega pisma. Osebno

sem na voljo, da lahko kadar koli vsebinsko bogata zgipokličete za poslušanje, pogovor, banka, v kateri je za
vsak dan zgodba (www.
pomoč v kakšni stiski.
pridi in poglej) in iztočnica za pogovor.
DUHOVNA HRANA
Na spletni strani najdete poveza- Vse na temo: »Kdor
ve, nekaj duhovne hrane in števil- se uči, je mlad.«
ne predloge. Prosim, da sami deli- Zgibanko lahko vzamete naprej po družabnih omrežjih. te (strogo z razkužilom)
v župnijski cerkvi ali
sledite na spletu.
SVETE MAŠE
Po navodilih bova
SVETO PISMO
z g. Lestanom vse
Smo v letu Božje besede, zato vabim,
maše darovala brez
da se še posebej posvetimo Svetenavzočnosti ljudi.
mu pismu. Načrtujem spletni kviz, ki
Tudi ko ne morete
nas bo lahko povezal ob branju istih
biti pri maši, se bo ta
odlomkov. Vabljeni, da delite naprej
darovala po oznanjenem namenu. Sam bom vsak po omrežjih. Rešitve kviza boste lahdan maševal v župnijski cerkvi v ko oddali. Več med tednom na spletni
Kamnjah, glasno s posebnimi pro- strani.
šnjami za družino, po katere namenu se maša daruje, in za skupne PRED NAMI JE:
predvidena srečanja, praznovanja,
potrebe v tem času preizkušnje.
Mašujem ob običajni uri ali pa po birma in prvo sveto obhajilo zaenkrat
dogovoru, da ste lahko doma v ti- ostajajo. Če se bodo izredne razmere
podaljšale, pa jih bo potrebno prestastem času duhovno povezani.
Na fb lahko spremljate sveto mašo viti.
z župnikom Martinom Golobom in
še na drugih povezavah v živo.
STARŠI IN VEROUČENCI
Starši ste prejeli lepo in praktično katehezo o Samarijanki.
Nekaj izvodov bo na voljo tudi v
obeh župnijskih cerkvah. Zelo priporočam, tako boste imeli "uržah",
Biti apostol ne pomeni nositi svetilko v
da se poleg kakšnih družabnih iger
zabavate, sprostite in pogovorite. roki ali imeti lu㶜, ampak biti lu㶜 ... Evangelij je bolj zgled kakor
SVETI JOŽEF IN TEDEN DRUŽINE lekcija. Je sporo㶜ilo, ki je
V četrtek je slovesni praznik sv. postalo živeto.
Jožefa. Ta dan se začne teden
papež Fran㶜išek
družine. Ker se ne bomo zbrali
skupaj, je toliko bolj dobrodošla

