Bogoslužje:

cvetna nedelja

Vse mašne namene in bogoslužje velikega tedna bova z g. Lestanom obhajala vsak
posebej brez navzočnosti drugih. Do velikega četrtka ob 19. uri.
Enotne ure bogoslužji tridnevja so letos določili škofje.

ponedeljek, 6. 4.,
Peter Veronski, mučenec

za † Zofijo Vrtovec, Kamnje 46a

torek, 7. 4.,

za † Ivano Brecelj, Vrtovin 71c
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Aleksander, mučenec

sreda, 8. 4.
Julija Billiart, redovnica

za †† za Dušana Lozarja, Vrtovin 25a

VELIKI ČETRTEK, 9. 4.,
Maksim Aleksandrijski, škof

za † Rudija Črmelja, Kamnje 46a (ob 18. uri)
(češčenje)

++ VELIKI PETEK, 10. 4.,

križev pot (ob 15. uri)

Domnij (Domen), mučenec

VELIKA SOBOTA, 11. 4.,
Stanislav, škof

VELIKONOČNA
NEDELJA, 12. 4.,
Julij I., papež

Veliki teden

(spokorno bogoslužje)

bogoslužje velikega petka (ob 18. uri)
blagoslov jedi (ob 15. uri)
velikonočna vigilija (ob 20. uri)
V čast Svetemu Duhu za razsvetljenje, p. n. Skrilje
velikonočni zajtrk in zvonjenje (ob 8. uri)
v čast Kristusovemu vstajenju za vse župljane
(ob 9. uri)

Blagoslov velikonočnega zajtrka v nedeljo:
Znamenje križa.
Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi
ta velikonočni zajtrk.
Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo,
da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo
našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 Za konec
OGLAS, marec 2020 – »Mlad simpatičen fant, založen z makaroni, oljem, kvasom, išče dekle, ki ima
večjo zalogo WC papirja.«
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

Mimoidoči so ga
sramotili,
zmajevali
z glavami
in govorili: »Ti,
ki podiraš
tempelj in
ga v treh
dneh postaviš, reši
samega
sebe, če si
Božji Sin,
in stopi s
križa!«
(Mt 27,39–40)

Odlomki
Božje besede
na velikonočno
vigilijo:
1 Mz 22,1–18
2 Mz 14,15–15
Iz 55,1–11
Rim 6,3–11
Lk 24,1–12

Sončen in čist dan je bil, ko smo se prvič pripeljali v Jeruzalem. Betfaga pri Oljski gori, kjer je Jezus sédel na osla in
se odpravil zadnjič v mesto. Tam smo tudi mi začeli obisk
svetega mesta. Prelep razgled na mesto, na tempeljski grič.
Tam so za veliko noč darovali velikonočno jagnje. Vedel je,
da bo sedaj on popolnoma daroval samega sebe. Ne bomo
več potrebovali templja ne jagnjet.
Vse to začenjamo obhajati na cvetno nedeljo. Tisto leto je
bilo praznovanje velike noči zelo drugačno. Končalo se je s
tragedijo, vpitjem množic, zločinom, razočaranjem … Celo
na samo velikonočno jutro so bili vsi zbegani. Skratka, ni
šlo po načrtu.
Veliki teden bo letos drugačen. Ne bo šlo po načrtu. Vsako
leto smo navajeni na običaje, bogoslužja. Velika noč kot v
Jeruzalemu vsako leto. Po navadi.
Jezus je prinesel nepričakovano. In vedno znova prinaša
nepričakovano. Pripravlja nas in prebuja. Pa ne le s pandemijo. Tudi doma, v osebno zgodovino vsakega izmed nas
prinaša nepričakovano. Ne gre vedno po načrtih. Naši templji se kdaj tudi podirajo. Da bi le znali prav prebrati vsa ta
znamenja!
Voščim vam blagoslovljeno letošnjo veliko noč. Zelo želim, da bi
nanjo pogledali z druge strani. Z
Oljske gore je lep razgled. Da bi letos lahko videli tisto, kar se običajno ne vidi. Sredi trušča in govoric
je Jezus do konca svoje človeško življenje izročil Očetu. To je tudi naša
pot. Tudi mi, vsak s svojo življenjsko zgodbo, se bližamo Jeruzalemu.
In ne bo šlo vse po naših načrtih.

Jezus preseneča, izziva in prebuja.
Mene in tebe uči, kako iz svojega
življenja narediti veliko noč. Kako
svoje življenje spremeniti v dar.
Saj se je zato učlovečil in za zmeraj privzel našo človeškost. Ne bo
šlo po načrtih, vendar gotovo gre
pot preko četrtka, petka in sobote
do nedeljskega jutra. Ne izpustimo
nobenega od teh. Iskreno vam voščim, da bi bili v tem tednu učenci. Kako blagoslovljena bo potem v
srcih velika noč ...
Voščilu se pridružuje tudi g. Lestan.
župnik

VELIKI TEDEN
je duhovno najmočnejši čas, bodimo
povezani med seboj in s Kristusom.
Ponedeljek: Ob 20. uri
zvonjenje, molitev po vsej
domovini s škofi na radiu.
Sreda: Pred velikonočnim
tridnevjem bo zvečer po sveti maši
(ob 19. uri) na prenosu kratko spokorno bogoslužje, izpraševanje vesti in skupno kesanje. Letos ne moremo k sveti spovedi, naj nam molitev
pomaga k izročitvi v Božje naročje.
VELIKI ČETRTEK
(enotne ure bogoslužji tridnevja so
letos določili škofje)
Krizmene maše letos ni, zvečer obhajamo postavitev evharistije, duhovništva in nove zapovedi. Prenos
maše (ob 18. uri) in krajše češčenje po njej. Prenosa Najsvetejšega
v božji grob letos ni. Zvonovi utihnejo.

VELIKI PETEK
Dan strogega posta, obhajanje Kristusovega trpljenja,
Križev pot ob uri Jezusove smrti, ob
treh popoldne. Prenos po TV, tudi
iz cerkve. Bogoslužje (ob 18. uri):
počastitev oltarja, pasijon, češčenje križa, prošnje velikega petka in
d u h ov n o
obhajilo.
Prenos iz
cerkve.
VELIKA
SOBOTA
Blagoslov
in raznos
velikonočnega
ognja po
domovih odpade.
Blagoslov velikonočnih jedil ob
15. uri: doma, pripravite košaro
za jedila in blagoslovljeno vodo.
Besedilo blagoslova na spletu. Tudi
prenos iz cerkve.
Velikonočna vigilija ob 20. uri. Na
okna postavite prižgane sveče. Obnovitev krstnih obljub, evharistično bogoslužje, zvonovi se oglasijo.
Prenos po TV, tudi iz cerkve.
VELIKONOČNA NEDELJA
Velikonočni zajtrk: Letos ob 8.
uri zvonimo z vsemi zvonovi k velikonočnemu zajtrku. Tedaj kristjani
jemo ob istem času, ob 8. uri v znamenje velikonočnega praznika.
Zajtrk začnemo z molitvijo:
Gospod, blagoslovi ta velikonočni
zajtrk. Ob teh znamenjih se spominjamo našega odrešenja. Pomagaj
nam, da bomo ohranjali vero v tvojo velikonočno zmago, po Kristusu,

našem Gospodu. Amen.

VELIKONOČNE SPOVEDI
letos ni. Obidimo resno kesanje in
sklep, da bomo prejeli zakrament
sprave, ko bo spet mogoče. V sredo
zvečer v ta namen izpraševanje vesti
in spokorno bogoslužje tudi v živo po
maši.

Sveta maša za župnijo ob 9. uri s
prenosom. Prenos po TV iz Maribora ob 10. uri. Tedenski nagovor
nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35)
Prenos blagoslova Urbi et Orbi,
ki bo predvidoma ob 12.00 na TV STARŠI IN OTROCI
Posebnih veroučnih naSLO 1.
log v tem času ni. Učimo
se biti kot kristjani skuPRENOSI SVETIH MAŠ
paj doma, to je včasih
so sedaj odprti
tudi težko. Pomagajmo
tudi iz naše žusi z vsebinami, ki ste jih
pnije, na Youdobili po e-pošti in na župnijski strani.
tube kanalu
Na voljo imate tudi nekaj dobrih filžupnije
bodo vsak dan v velikem tednu. Je mov. Naj nas ne bo sram na glas motudi veliko možnosti drugje. Lah- liti skupaj in prebirati Sveto pismo. To
ko spremljamo tudi papeža vsako je preizkusni izpit za kristjane.
jutro iz kapele sv. Marte, na veliki
OBVEŠČANJE IN PODELITEV
petek križev pot.
Prenos maše preko medijev je le Na spletni strani se lahko prijavite v
izhod v sili. Nikoli ne more povsem skupino za podelitev in obveščanje v
nadomestiti fizične udeležbe, ka- preko aplikacije WhatsApp ali Viber
kor nič ne more nadomestiti obeda skupina, kdor želi.
pri isti mizi.
Pomaga pa našim zunanjim čutom SKUPAJ Z GOSPODOM
ALEKSANDROM LESTANOM
in tudi povezanosti med nami.
vam voščiva letos še posebej blaKako spremljati?
goslovljene praznike našega odPred mašo se duhovno zberemo,
rešenja. Delite voščilo naprej tudi
zato umaknemo telefon in druge
med starejše in bolne. Pokličimo jih
motilce zbranosti. Pri maši sodepo telefonu. Bodimo pozorni tudi na
lujemo – pomembno! – sedé ali
stiske družin in po svojih močeh postojé, ne pa zleknjeni na kavč ali
magajmo.
ležé. To ni spremljanje predstave. Prejmemo duhovno obhajilo.
Kristusovo živo telo nas poveže z
vsemi, ki so po domovih navzoči
pri tej sveti maši. V tem je tudi pomen duhovnega obhajila.

