Bogoslužje:

peta postna, tiha nedelja

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

ponedeljek, 30. 3.,
Amadej Savojski, vojvoda

na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Potoče

torek, 31. 3.,
Benjamin, diakon, mučenec

za † Albino Kandus, Vrtovin 57, 30. dan

29. marca 2020
št. 13/20

za † Franca Kravosa, Skrilje 77
sreda, 1. 4.
Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki
četrtek, 2. 4.,

Jaz sem vstajenje

za † Nevenko Copič, Vrtovin 123a

Frančišek Paolski, puščavnik

+ petek, 3. 4.,
Rihard (Riko), škof

za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44

sobota, 4. 4.,
Izidor Seviljski, škof

za † Emila Bratina, Skrilje 27

CVETNA NEDELJA, 5. 4.,
Vincencij Ferrer, duhovnik

za župnijo, za zdravje (ob 10. uri)
(blagoslov zelenja v družini)

Posvetilna molitev (osebno ali skupaj v ponedeljek zvečer)
Vsemogočni večni Bog, zahvaljujem/o se Ti in Te slavim/o! Ustvaril si me/nas po svoji
podobi in me/nas daroval tej prečudoviti državi. Izročil si me/nas Svojemu Sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu. On mi/nam je prinesel odrešenje v svojem trpljenju in
smrti na križu. Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, zahvaljujem/o se Ti, ker si mi/
nam poslal svojega Svetega Duha, ki bedi nad menoj/nami, ki me/nas vodi in usmerja
moje/naše življenje, da bi se uresničil Božji načrt! Bog, Sveti Duh, verujem/o, da se
povezuješ z vsemi ljudmi na tem svetu!
Goreče Te prosim/o: prenovi obličje zemlje tako, da razsvetljuješ moje srce/naša srca
s svojo modrostjo, da bi živel/i v skladu z Božjo voljo, v ljubezni do Boga in bližnjega!
Gospod Jezus Kristus, naš Odrešenik in naš Odkupitelj, tukaj in sedaj te skupaj z našimi državniki, vlado in državljani Slovenije, sprejemam/o za Gospoda in Kralja naše
dežele in države ter posvečujem/o sebe in svojo državo Tvojemu presvetemu Srcu in
Marijinemu brezmadežnemu Srcu! Prosim/o Te, vladaj nad nami in nad našim narodom z močjo Svetega Duha, da bodo v našem narodu vladale pravičnost, modrost,
edinost, sprava …! Skupno si bom/o prizadevali za zvestobo Božjim zapovedim, za
spoštovanje naravnega in moralnega življenja v skladu z Božjo Besedo, ki je zapisana
v Svetem pismu!
Potem zmolimo očenaš, zdravamarija, slava Očetu.

 Za konec
V TOVARNI – Utrujen popotnik se ustavi in potrka na vrata kmetije: »Oprostite, imate morda kozarec domačega mleka?« Kmetica odvrne: »Žal ne. Odkar mož dela v tovarni, nimamo pri hiši nobenega goveda več.«
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

Jezus se
je zjokal. Judje
so tedaj
govorili:
»Glejte,
kako ga je
imel rad.«
Nekateri
izmed njih
pa so dejali: »Ali
ni mógel
on, ki je
slepemu
odprl oči,
tudi storiti, da bi ta
ne umrl?«
(Jn 11,35–37)

Odlomki na
cvetno nedeljo:
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mt 26,14–75;
27,1–66

Kar vrstijo se dogodki na krajih, ki mi jih je bilo dano obiskati. Tako imam živo pred očmi v srcu obisk Betanije. Tam
smo se po ozkih stopnicah spustili k Lazarjevemu grobu (ki
je bil tedaj nižje, kot tam danes stoji ulica in hiše). In potem
še skozi ozka vrata prav v grob.
Za hip sem prislonil glavo na to skalo in pomislil: vsi bomo
kaj kmalu tu. Grob je naša najbolj zanesljiva zadnja točka.
To je cilj naše narave, v kateri živimo. Lahko se še tako
trudiš in izpopolnjuješ, lahko se vračaš čim bolj »nazaj k
naravi«, toda narava na te koncu pripelje le v grob.
Nekaj drugega pa je bilo vstopiti v Kristusov grob v Jeruzalemu. Tudi tam sem za hip naslonil glavo na tisti kamen.
In tam sem pomislil: saj ni nobenega življenja po smrti.
Kristjani ne verujemo, kar verujejo mnoge druge religije.
Nebeško življenje ni nekje tam daleč, po smrti. Kristus je
sedaj živ. Vendar živ z našim telesom. In on kot človek živi
sedaj, ne nekje daleč in ne nekje v prihodnosti. Razlika med
zgolj življenjem po smrti in krstom je velika. Ko zares osebno sprejmeš Jezusa Kristusa, že sprejmeš njegovo življenje.
In samo v tem življenju je vstajenje. Nobenega drugega
»avtomatskega« življenja po smrti ni. Zato Jezus ne reče: jaz bom
vstajenje in življenje.
Zato je namenoma zamudil v Betanijo. Zato je pustil Marto in Marijo
v bolečini in spraševanju. Tako kot
pušča nas. In ko sem stal pred Lazarjevim grobom, mi je bilo jasno.
Lazar je vstal, vendar je nekega dne
spet umrl. Táko vstajenje mi ne pomaga prav veliko. Je še vedno obuditev v to življenje.

Zato je naše razmišljanje podobno Marti še posebno v teh dneh, ko
se morda bolj sprašujemo o smislu, življenju in o veliki noči: »Vem,
da bo vstal ob vstajenju poslednji
dan.« In Jezusov odgovor bolj kot
kdaj koli nam: »Jaz sem vstajenje
in življenje: kdor vame veruje, bo
žível, tudi če umre.«
Morda nam bo prav letošnja velika noč bolj dala misliti. Že zdaj
se lahko učimo živeti, zares živeti
sedanji trenutek. Kajti le sedaj si
lahko povezan z Kristusom. Tega
ne moreš odrivati nekam v prihodnost. Zakramente prejemamo le
zato, da imamo hrano za to sedanje večno življenje v nas. Naj nam
čas, ko zakramentov ne moremo
prejeti kot fizično hrano, toliko bolj
pomaga zares živeti sedaj. Le sedaj lahko Jezusa osebno sprejmeš.
In potem mine strah. Potem že nisi
več v grobu.
župnik

POSVETITEV
SLOVENSKEGA NARODA
Jutri, v ponedeljek 30. marca,
ob 21. uri (molitev tokrat od
21. ure) bo nadškof Zore v skupni molitvi posvetil
slovenski narod Jezusovemu in
Marijinemu srcu. To je odgovor na
poseben klic. Vabljeni, da prižgemo
sveče na oknih.
Vsi, ki ste se že posvetili Jezusovemu in Marijinemu Srcu, vzemite kot
obnovitev posvetitve. Verniki smo
povabljeni, da se do ponedeljka na
to posvetitev pripravijo po družinah
z molitvijo v obliki tridnevnice.

ZVONJENJE
Vsak
ponedeljek
se
bodo ob 20.00 (ta teden
ob r. misijonu ob 21h)
oglasili zvonovi k skupni
molitvi, ki je povezana z molitvijo
škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta
dan prižgemo sveče na oknih v
znamenje poveznosti v občestvo in
z žrtvami epidemije.
DOLOČBE IN NAPOTKE
ZA VELIKONOČNE PRAZNIKE
lahko preberete na župnijski strani.
SI UPAŠ ŽIVETI?
– RADIJSKI MISIJON
Radijski misijon
bo potekal ta
teden. S svojimi razmišljanji
v osrednjih dnevnih govorih (ob
17.00) bodo sodelovali: p. Anselm
Grün, nadškof msgr. dr. Marjan
Turnšek, Simon Potnik, Marko
Rijavec, Marjan Lampret, Peter
Pučnik in dr. Bojan Ravbar.
V kratkih govorih, svetovalnici in
pogovorih bodo sodelovali še drugi
duhovniki, redovniki, redovnice in
laiki.
V času misijona bo vsako jutro ob
5.00 prenos rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj na Brezjah.
Vsak dan bosta misijonska govora
ob 10.15 in ob 17.00. Ponovitev
bo vsak večer med 22. in 24. uro.
Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob
19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.

CVETNA NEDELJA
Po določilu škofov
župniki
obhajamo
v zaprti župnijski
cerkvi sveto mašo,
če je mogoče ob
10.00 (ko je prenos
svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva
in brez somaševanja.
Vabljeni, da v tem času spremljate
svete maše po TV SLO 2 ob 10. uri.
Vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta TV SLO 1,
predvidoma ob 11.30.

STARŠI, OTROCI …
Največ in najgloblje bo
segla desetka, ki jo boste vsak dan skupaj namenili za družino enega
od izžrebanih sošolcev.
Na spletni strani imate
uporabne vsebine. Najboljši verouk
pa je družinsko življenje, pogovor in
molitev med vami doma. Dan obhajanja birme in prvega obhajila zaenkrat
ni znan, bodo pokazale okoliščine.
GLAVA OZNANIL
je izbrana in je v grafični obdelavi.
Hvala vsem, ki ste se odzvali in prispevali predloge!

BLAGOSLOV ZELENJA
KARITAS,
Verniki doma pripravimo zelenje
POMOČ DRUŽINI
(npr. zelenje z vrtov, butare) in ga
Dekanijska
karitas poves preprosto molitvijo blagoslovimo
zuje
dobrotnike
za pomoč
z blagoslovljeno vodo. Duhovniki
družini
iz
Lokavca,
ki ji
blagoslovljenega zelenja ne smeje
pogorela
hiša.
Darove
lahko
namo deliti vernikom ali ga na dolomenite
na
TRR
dekanijske
karitas:
čenem kraju pustiti na razpolago.
SI56 0475 1000 0867 279, sklic SI00
260320, namen: požar.
SVETE MAŠE
so opravljene približno, kot smo bili
DAROVE ZA ŽUPNIJO
dogovorjeni za datume. Nove mav času, ko ni nabirk, ali darove namešne namene lahko meni ali g. Lestasto cvetja lahko nakažete na župnijski
nu naročite po telefonu ali e-pošti
trr. Objavljen je na spletni strani.
Prenosi svetih maš:
MEDIJ

MED TEDNOM

NEDELJA

POVEZAVA

Radijski misijon,
Radio Ognjišče
TV Exodus

19.00

10.00

https://radio.ognjisce.si

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
iz doma sv.
Marte

7.00 papež
iz doma sv.
Marte

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

TV Slovenija 2

sre 10.00
pet 10.00

10.00

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

