Bogoslužje:
Vse maše so še vedno brez navzočnosti vernikov, g. Aleksander Lestan mašuje
po namenih in po sprotnem dogovoru. Večerne maše sedaj ob 20. uri.
Prenos maše na velikonočni ponedeljek, četrtek, soboto in nedeljo.
velikonočni ponedeljek,
13. 4.,
Ida, redovnica
torek, 14. 4.,
Lidvina, devica

za †† Jožka in Stanka Lozarja, Vrtovin 98

sreda, 15. 4.
Paternij, škof

za † Anteja Mamića, Skrilje 70e

četrtek, 16. 4.,
Bernardka Lurška, devica

v čast Kristusovemu trpljenju za odpuščanje grehov, p. n.
Gojače (prenos iz Črnič) po maši adoracija

petek, 17. 4.,
Robert, opat

za † Zdravka Rustja, Skrilje 71 c

sobota, 18. 4.,
Sabina Petrilli, redovnica

za †† Pavla in Kazimirja Stibilja, Vrtovin 21

NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA,
2. velikonočna
NEDELJA, 19. 4.,
Leon IX., papež
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za † Zdravka Lisjaka, Vrtovin 71a

Osmi dan

za župnijo (ob 9. uri)

ko nec

ELEKTRIKAR – Elektrikar: Če ne poslušate nasveta zdravnika, poslušajte vsaj nasvet elektrikarja:
»Bolje izolacija kot ozemljitev!«

Tako lepi so mi ti dnevi po veliki soboti! Prihodnja nedelja
je bela. Bela se imenuje zaradi krsta. Ta nedelja je »osmi
dan osmega dne«. Nedeljsko jutro je za prve kristjane poŽalostna
stal osmi dan. Krstilnice so bile zidane v osmerokotni obliki.
sta obstaZakaj »osmi dan«? Kristjani že od krstnega dne dalje v
la. Eden, ki
sebi
živimo večno življenje. Večno življenje se ne začne od
mu je bilo
dneva
naše smrti, temveč od krsta. Na to smo skozi stoletja
ime Kleonekoliko pozabili. Še vedno hodimo po zemlji. Hodimo od
pa, mu je
nedelje do sobote. (Žal je v naši zavesti še vedno ponedeodgovoril:
»Ali si ti
ljek prvi dan tedna.) Od prvega dne, nedelje, do izteka naedini tujec šega zemeljskega doživljanja časa, sobote. Toda osmi dan
v Jeruzale- je en sam dan. Vanj so vstopili vsi drugi zemeljski dnevi.
mu in nisi
Zato je bela nedelja osmi dan tega enega osmega dne.
zvedel, kaj
Morda nam je pandemija letos nekoliko spremenila obise je ondi
čajno doživljanje časa. Priložnost je, da sedaj doma poskrzgodilo te
bimo za doživljanje osmega dne. Ni preoblačenja in hitenja
dni?« Rekel jima je: med odpravljanjem k maši. Ni srečanj z drugimi župljani
»Kaj?«
na poti ne pri cerkvi. Ni pevskega zbora, strežnikov …
(Lk 24,18–19)
Zato je kakšen tak »potres« zdravilen, da nas spravi iz
naših grobov. Zdravilen je, da bomo morda sedaj še bolj
zbrano in z živo vero skupaj, ko
bomo lahko. Še bolj bomo cenili in
spoštovali drug drugega. Se zahvaljevali za drugega, da je.
Osmi dan pomeni, da se na zemlji
Odlomki
z vstalim Kristusom že učimo živeBožje besede
ti sedanji trenutek. Da, v nebesih
na nedeljo
bomo živeli le ta sedanji trenutek.
Božjega
usmiljenja:
In po zakramentih spravljamo naše
Apd 2,42-47
vsakdanje zelo spreminjajoče se
1 Pt 1,3-9
doživljanje v ta sedanji trenutek.
Jn 20,19-31

Večnost se ne začne. Večnost preprosto je in mi vstopamo vanjo po
Kristusovem telesu.
Apostoli, priče vstajenja, so bili
zelo zbegani tiste prve dni. Prav
nič praznično ni bilo. Prazniki so se
začeli šele z binkoštmi. Zato se ne
vznemirjajmo, kadar smo tudi mi
zbegani. V teh dneh imamo priložnost, da to zbeganost spravljamo
v večnost. Ker smo krščeni, imamo
toliko bolj na široko odprto pot,
brez omejitev, brez karanten.
župnik

SVETE MAŠE
bom v tem tednu
obhajal ob 20. uri,
v nedeljo ob 9. uri.
G. Lestan ni vezan
na dneve in mašuje
po namenih in sprotnem dogovoru z vami.
Prenosi svetih maš tudi v tem tednu ob večerih, razen v torek, sredo in petek. Želim darovati kakšno
sveto mašo tudi v podružničnih
cerkvah, ki že nekaj časa samevajo. Preizkusil bom možnost prenosa svete maše s Svetega Pavla.
Prenosi sedaj delujejo na Youtube kanalu župnije: https://www.
youtube.com/channel/UCTfH7eWtjKcNNOowjYIjyhw

DEVETDNEVNICA
Sveti Janez Pavel II. je na belo
nedeljo preroško postavil praznik
Božjega usmiljenja. Od velikega
petka lahko molimo posebno devetdnevnico. Zelo se je prijel rožni
venec Božjega usmiljenja. Molitev
je na voljo na spletni strani.
HVALA
vsem, ki ste poskrbeli za čistočo in
okrasitev cerkve. Hvala za spodbude, da smo omogočili prenos
svetih maš. Hvala sodelavcem, ki
običajno redno sodelujete pri bogoslužju. Sedaj se še bolj pokaže,
kako dragoceni ste. Spodbuda, da
tudi drugi premislite, kje bi lahko
služili skupnosti.
HVALA
za vaše darove, ki jih tudi v tem
času namenite na trr župnije kot
dar za cerkev namesto nedeljske
miloščine.
VEROUK IN DRUGA SREČANJA
so do nadaljnjega odpovedana. Datumov birme, prvega obhajila, krstov še ne more nihče napovedati.
STARŠI IN OTROCI
V teh dneh ste imeli
veliko drugih opravil
in dolžnosti s šolskimi obveznostmi.
Zato lahko še po
veliki noči uporabite priročne vsebine na spletni
strani.

OZNANILA NA TELEFON
Kdor želi prejemati pisna oznanila na svoj telefon, se lahko prijavi v skupino »župljani skupaj« na
Whatsapp ali Viber. Povezava
za prijavo je na spletni strani.

NOVA GLAVA OZNANIL
Hvala vsem, ki ste poslali kar nekaj predlogov za glavo. Izbira je
bila težka, a morali smo izbrati
eno. Obljubljena skromna nagrada pride zaradi razmer z zamudo.
Hvala grafiku Gregorju Kržiču iz
Skrilj, ki je izbrani predlog še dodatno obdelal. Župniji je podaril
brezplačno tiskanje barvne podlage, tako da bomo za tiskanje
oznanil z novo glavo imeli enak
strošek kot deslej. Hvala!
***

Velikonočno voščilo
slovenskih škofov 2020
Bratje in sestre!
Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami:
'In glej, nastal je velik potres, kajti
angel Gospodov je prišel iz nebes.
In je pristopil ter odvalil kamen in
je sédel nanj!'
Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu,
je z njegovim vstajenjem postal
njegov kraljevski prestol:
'Kajti zakraljeval je naš Gospod,
Bog Vsemogočni! Veselimo in

radujmo se in
dajmo mu čast,
zakaj prišla je
svatba Jagnjetova in njegova
zaročenka se je
pripravila!'
Letošnja velika noč, dragi bratje in
sestre, je zaznamovana s posebno
preizkušnjo svetovnih razsežnosti:
čestitamo vsem strokovnim službam
in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje
hude nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da zopet k
nam pridejo časi olajšanja.
Bratje in sestre! Vsem želimo globoko
doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od
mrtvih in razsvetlil te bo Kristus! (Ef
5,14). Kakor se naše telo vsako jutro
prebudi in zakoraka v nov dan, tako
naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene
v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim zmagam
naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem
svet premagal!' (Jn 16,33).
Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in izseljencem, posebej vsem
utrujenim in obteženim. Prav lepo
pozdravljamo tudi vse predstavnike
drugih verstev: Sveta velika noč, bodi
nam vsem v pomoč! Aleluja!
Msgr. dr. Jurij Bizjak
Koprski škof

