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

ponedeljek, 23. 3.,
Rebeka Ar-Rayes, redovnica

za † Andreja Černilogarja, p. n.

torek, 24. 3.,

za †† Ljubico Ratoša, p. n. Skrilje 91b

Katarina Švedska, redovnica

sreda, 25. 3.
Gospodovo oznanjenje
Emilijan Kovč, mučenec
četrtek, 26. 3.,
Evgenija, mučenka

22. marca 2020
št. 12/20

sklep tedna družine

v čast Materi Božji za vse žene, vdove, dekleta
za † Viktorijo Črmelj, p. n. Ajdovščina

+ petek, 27. 3.,
Gelazij, škof

za †† Ido in Ivana Vodopivca, Vrtovin 17a

sobota, 28. 3.,
Milada, devica

za †† Cirila in Marijo Batagelj, Skrilje 15

PETA POSTNA,
TIHA NEDELJA, 29. 3.,
Bertold, redovnik

četrta postna nedelja

za župnijo, za zdravje vseh župljanov (ob 9. uri)

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.

Mi vemo
Mi vemo,
da je
Mojzesu
govoril
Bog; o
tem pa ne
vemo, od
kod je.«
Mož jim
je odvrnil
in rekel:
»To je res
čudno, da
ne veste,
od kod je,
meni pa je
odprl oči.
(Jn 9,29–30)

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Odlomki na
tiho nedeljo:

 Za konec
ZDRAVNIK – Zdravnik mi je rekel, naj pred spanjem popijem deciliter vina.
Včeraj sem šel spat trinajstkrat.
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

Ezk 37,12-14
Rim 8,8-11
Jn 11,1-45

Rad bi z vami delil izkušnjo. Ko sem v nedeljo maševal,
sam v veliki župnijski cerkvi, sem živo zaznal drugačno moč
evharistije. Pri klicanju Svetega Duha na kruh in vino sem
v to snov na oltarju res položil vse vaše družine, vse vaše
sedanje delo, skrbi, občutja, mnoge odnose.
In trdno verjamem, da smo se znašli tesno povezani z
istim Telesom, celo bolj, kot če bi to mašo spremljali po
elektronskih kanalih. Ne, nisem zasebnik, sem pomislil. Res
je, dano mi je, da bom fizično zaužil telo in kri. Toda to ni
moja moč, da kličem Svetega Duha na ta kruh in vino, ki
sad zemlje in vsakdanjega dela naših človeških rok oblikuje
v pravo Kristusovo telo.
Le v moči občestva, Cerkve, našega krsta se lahko to zgodi po mojih rokah. Ne morem biti zasebnik. Tudi kot duhovnik živim le na telesu, v katerega smo bili krščeni.
»Mi vemo,« ponovijo farizeji kar nekajkrat. Pred njimi
pa od rojstva slep in ozdravljen človek. Prav ta »mi vemo«
je naša slepota. »Mi vemo« smo sodobni ljudje ponavljali
velikokrat. V zadnjih dneh pa se tako živo zavedamo, da
življenja nimamo v svojih rokah. Da bi videli, je treba imeti
življenje. Življenje pa ima le telo.
In kaj je lahko naš odgovor? Farizeji niso spregledali.
Še naprej so iskali vzroke in
krivca. Tudi mi smo v podobni skušnjavi v teh dneh. Lahko
pa dovolimo, da v časih preizkušnje slišimo, kaj nam šepeta Bog. Zagotovo govori. Le mi
smo bili vedno tako zaposleni, da smo imeli zasedene vse

kanale. Sedaj mu lahko odpremo
marsikateri kanal. Naš odgovor je
lahko ponižnost. Ta se kaže v odnosih do drugih in v naših besedah.
Mi iščemo vzroke, Bog vidi naprej. Mi sprašujemo 'zakaj?', Bog
že vidi 'čemu?'. »Ni grešil ne on ne
njegovi starši, ampak na njem naj
se razodenejo Božja dela.« Dovolimo tudi mi, da se v tej preizkušnji
razodenejo Božja dela. Bodimo te
dni po krstu povezani s Telesom.
Le telo je živo. Celo virus ne more
živeti dolgo, ko ni na telesu.

v vsakdanji molitvi rožnega venca
v nevarnosti pred turškim pritiskom.
CERKVE
ostajajo zaprte in ni nobenega zbiranja. Za poslušanje, pogovor ali
drugo sem vedno na razpolago na
041 862 636.
Prav tako g. Aleksander Lestan.

STARŠI, OTROCI, POSAMEZNIKI …
Po e-pošti ste dobili uporabne
vsebine, katehezo za nedeljo
in med tednom. Osvežne so na
župnik spletni strani. Delite in uporabite.
Najboljši verouk pa je družinsko
življenje, pogovor in molitev med
vami doma.

OSTANIMO DOMA,
kolikor le moremo, da
bomo preprečili širjenje in čim prej
spet zaživeli običajno življenje.

STAREJŠI, BOLNI
V tem času niste deležni obiska,
slišimo se le po telefonu. Če morete, natisnite župnijska oznanila
in jim neite vnabiralnik.
BODIMO POVEZANI
Vabljeni, da se v teh dneh spomnimed seboj in z Bogom.
te katerega od starejših, tistih, ki
Priložnost, da se učimo biti sami in so sami doma ali v domu, bolnišnibiti drug z drugim doma.
ci. Pozanimajte se za številko in jih
pokličite. To je pravi izraz posta.
OBUDIMO MOLITEV
doma; še posebej vabljeni, da se MOLITVENE VERIGE
pridružimo molitvi, h kateri nas je Prav je, da se pridružimo skupnim
povabil papež in slovenski škofje pobudam k povezani molitvi. Bovsak večer ob 21. uri ali pa se že dimo pa pozorni na razna sporoprej povežete med 20. in 21. uro. čila v slogu pisma sreče, naročila,
Prav tako smo povabljeni, da se da moramo to poslati naprej dospomnimo vseh ob opoldanskem ločenemu številu ljudi, zmoliti točzvonjenju.
no toliko zdravamarij in podobno.
Mimogrede, vsakdanje zvonjenje Takih stvari ne širimo naprej. Celo
ima korenine tudi v zmagi nad sku- dobro delo naredimo, če jih ne šipno nevarnostjo (bitka pri Lepan- rimo. To nima nobene zveze s pritu). V tedanji Evropi so se povezali stno molitvijo rožnega venca.

SVETE MAŠE
Darujem vsak dan po oznanjenih V pomoč so tudi
namenih. Prav posebej polagam prenosi svetih maš:
na oltar vse vaše družine.
MEDIJ

MED TEDNOM

NEDELJA

POVEZAVA

Radio Ognjišče

19.00

10.00

https://radio.ognjisce.si

TV Exodus

6.00; 12.00;
18.00; 00.00

6.00; 8.30;
12.00; 15.30;
18.00; 00.00

https://www.exodus.
si/index.php

Nova24tv.si

7.00 papež
7.00 papež
iz doma sv. Marte iz doma sv. Marte

https://nova24tv.si/
tv-v-zivo

TV Slovenija 2

sre 10.00
pet 10.00

https://4d.rtvslo.si/
zivo/tvs2

10.00

Nekaj zbranih vprašanj, ki so jih prejeli škofje:
Kaj je duhovno obhajilo in kako
ga prejmem?
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto
obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.
Kako naj verniki preživimo čas
epidemije, če ne moremo obiskovati cerkva in biti pri sv. maši?
Vsi verniki se morajo preventivno samoizolirati ter posvetiti čas molitvi za
zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

nadaljnjega odpovedano. Duhovniki imajo
prepoved spovedovanja do preklica. Samo
v smrtni nevarnosti duhovnik lahko podeli
zakrament svete spovedi, v tem primeru
se obrnite na najbližjega duhovnika.
Ali je dovoljeno spovedovanje po
telefonu?
Spovedovanje po telefonu, preko spleta
ali druge digitalne oblike je izrecno prepovedano.

Kako naj duhovnik podeli bolniško maziljenje v primeru smrtne nevarnosti?
V izrednih navodilih škofov je zapisano,
Ali lahko krstimo svojega otroka? da duhovnik lahko podeli maziljenje v
Vsi krsti so odloženi za čas po koncu smrtni nevarnosti pod pogojem, da sta
epidemije. V smrtni nevarnosti lah- on in bolnik ustrezno zaščitena.
ko krsti vsak človek, pri tem mora
Ali so cerkveni pogrebi dovoljeni?
upoštevati navodila.
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanjem navodil pristojnih državnih
Kdaj se bova lahko cerkveno poročila?
Vse poroke so do nadaljnjega odpo- oblasti. V takšnem primeru svojci po tevedane. Dovoljene so poroke samo lefonu oz. e-pošti obvestijo domačega
v smrtni nevarnosti, v tem primeru župnika in se udeležijo pogreba v najožse obrnite na najbližjega duhovnika. jem krogu (čim manj udeležencev). Pri
tem upoštevajo medsebojno razdaljo
Kje lahko prejmem zakrament 1,5 metra. Pogrebna sveta maša bo lahspovedi v času epidemije?
ko darovana po preklicu tega navodila.
Podeljevanje zakramenta sprave je do

