Bogoslužje:
Vse maše so še vedno brez navzočnosti vernikov. Večerne maše sedaj ob 20. uri,
prenos predvidoma vsak dan, morebitne spremembe bodo na spletni strani.
G. Aleksander Lestan bo daroval maše po dnevih ali po dogovoru.
ponedeljek, 20. 4.,
Teotim (Teo), misijonar

v dober namen, Kamnje 49

torek, 21. 4.,
Anzelm, škof in cerkv. učitelj

za zdravje, Kamnje

sreda, 22. 4.
Leonid, mučenec

za †† Pahor, Skrilje 71a

četrtek, 23. 4.,
Jurij, mučenec

za † Ireno in druge †† prijatelje in znance,
p. n. Marjetka, Gojače po maši adoracija

petek, 24. 4.,
Fidelis iz Sigmaringena, mučenec

v zahvalo in priprošnjo, Skrilje 71b

sobota, 25. 4.,
Marko, evangelist

za † Franca Rustja, Potoče 33

TRETJA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 26. 4.,
Štefan Permski, škof;
začetek tedna molitve
za duhovne poklice

za žive in †† Rojko, Cigoj in Volk, Malovše 38 (g. Lestan)
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V zaklenjeni sobi
na čast Lurški Materi Božji, p. n. Malovše (g. Lestan)

za † Danico Cigoj, p. n. Edite (g. Lestan)

za župnijo (ob 9. uri)
za † Danila Cigoja, p. n. Brancelj (g. Lestan)

Tedaj jim je
Jezus spet
rekel: »Mir
vam bodi!
Kakor je
Oče mene
poslal, tudi
jaz vas
pošiljam.«
In ko je to
izrekel, je
dihnil vanje
in jim dejal:
»Prejmite
Svetega
Duha!
Katerim
grehe odpustite, so jim
odpuščeni;
katerim jih
zadržite,
so jim
zadržani.«
(Jn 20,21–23)

 Za

ko nec
BUREK – Napis na vratih slaščičarne: »Vsem, ki ste se pritožili, da se je okus bureka spremenil, sporočamo,
da je do spremembe prišlo zato, ker si delavci sedaj umivajo roke. Prosimo za razumevanje.«

Odlomki
Božje besede na
3. velikonočno
nedeljo:
Apd 2,14.22–33
1 Pt 1,17–21
Lk 24,13-35

Običajno drug drugega prepoznavamo po fotografijah, videzu …
Danes je poplava raznih podob po facebooku in drugih omrežjih. Človek želi biti viden. V resnici pa le hrepenimo, da bi nas
nekdo sprejel. Toda človek se drugemu lahko razodene le po
poti ljubezni.
Jezus se učencem ne razodene po podobi (ki so je bili vajeni), ampak jim pokaže roke in stran. Bog se skozi človeško
telo razodene kot ljubezen. Zato je ta nedelja postala praznik
Božjega usmiljenja. Razdalja med Bogom in človekom se je
zmajšala. In kdaj vem, da mi je Bog blizu? Ko sem ga polomil
in mi je odpustil.
Sam sem dolgo mislil, da mi je Bog blizu takrat, ko ga doživljam. Ko to njegovo bližino tudi občutim. Treba je iti skozi
obdobja njegove suhote, ko misliš, da je daleč in da si sam.
Šele ko ti je zastonj odpuščeno, odkriješ, kaj pomeni, da te
ima Bog rad.
In učenci so šli skozi to noč. Veliko noč. Bili so zaklenjeni in v
strahu. Niso čutili njegove bližine. Dokaz za to je njihov strah.
Usmiljenje je v tem, da ti nekdo ne le odpusti, ampak te tudi
kot grešnika sprejme v svoje življenje. Postaneš del njegove
ljubezni. Odpusti ti in te hkrati jemlje resno. Ni več nad tabo,
ker je močnejši, popolnejši. Ni več Bog nekje nad oblaki. Takšna podoba je prišla v nas zaradi
filtra, ki ga je vtisnil izvirni greh.
Kako želim, da bi vsi izkusili to
lepoto notranje svobode. Ko se ne
naslanjaš več toliko na doživljanja in občutja. Ko dovoliš, da on
vstopi v tvojo zaklenjeno sobo.
Ko mu dovoliš, da te lahko sreča
takšnega, kakršen zares si. Ne
more te srečati takšnega, kakršen

želiš biti. Najprej se ti lahko razkrije
le tam, kjer si. Kako lepo je živeti le
sedanji trenutek z njim.
V tem času smo prikrajšani za zakramente. Priložnost, da jih na novo
odkrijemo. Zakaj jih sploh potrebujemo? V zakramentih Vstali zares vstopa v naše zapahnjene sobe.
Vstopa skozi zaklenjena vrata.
Strah je zelo dober preizkus našega duhovnega življenja. Nasprotje vere ni nevera, ampak je strah.
»In ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž je to slišal in razumel. Ni bil
še veren, ker je bil sam. Spraševal
in iskal je sam. Zanašal se je nase,
zato je Kristus tudi po vstajenju
ostajal daleč. Ko pa je dopustil, da
ga je Bog lahko srečal po poti ljubezni, je postal veren.
Hudič dobro ve, da Bog je. Toda ni
veren. In ostal bo zaprt v zaklenjeni
sobi. Nam pa je odprta pot. Pojdimo
ven iz karantene strahov.
župnik

NOVA GLAVA OZNANIL
Hvala vsem, ki ste poslali kar nekaj
predlogov za glavo. Izbira je bila težka, a morali smo izbrati eno.
Hvala grafiku Gregorju Kržiču, ki je
predlog še dodatno oblikoval. Župniji
je podaril brezplačno tiskanje barvne podlage, tako da bomo za tiskanje
oznanil z novo glavo imeli enak strošek kot doslej, samo papir in sprotno
črno belo tiskanje.
Pisna oznanila pogrešajo predvsem

starejši župljani. Lepo je, če jim jih
natisnete in odnesete v nabiralnik.
Prijavljeni dobite pisna oznanila tudi
na telefon. Nekaj izvodov je na voljo
tudi pri vratih župnijske cerkve.
SVETE MAŠE,
SPOZNAVAJMO NAŠE CERKVE
S prenosi bogoslužja bomo začeli
pridobivati tudi
nekaj znanja o
naših cerkvah.
Na koncu predstavitev bo spletni
kviz. Vabljeni k sodelovanju. Najprej
(v ponedeljek) cerkev sv. Justa v Gojačah, ki je na sredini in je nekdaj
pripadala kamenjski župniji.
Maše tudi v tem tednu ob 20. uri, v
nedeljo ob 9. uri. Prenos bo predvidoma vsak dan. G. Lestan ni vezan
na dneve in mašuje po namenih in
sprotnem dogovoru z vami.
POVABILO
Svete maše v živo naj ostanejo preproste. Vabim pa, da doma v družini
zapojete in posnamete ter pošljete
kakšno velikonočno ali drugo pesem
ali samo instrumentalno spremljavo
za bogoslužje. Lahko tudi preberete
in pošljete (zlasti za nedeljsko mašo)
odlomke Božje besede.
Tako boste na daljavo pomagali k izkušnji, da smo med seboj povezani
kot občestvo.
Bom vključil v prenos bogoslužja. Ne
bom mogel prav vsakega.
Napotek:
Najlažje posnamete na telefon. Pomembno je, da ste zaradi zvoka vsi
približno enako oddaljeni in da telefona ne držite v rokah, ampak je na
trdni podlagi. Če boste posneli samo
glas, priložite še fotografijo. Pošljite
ali naložite na drive.

BIRMANCI IN STARŠI
Predvideni praznik birme je že za
nami. Ne moremo še napovedati
novega. Domov ste dobili svetopisemsko pripravo. Vabim, da stopite
na to pot svetega pisma v pripravi
na birmo.
PRVOOBHAJANCI
IN DRUGI VEROUČENCI
Tudi praznik prvega obhajila bo
pozneje. Največ pomeni izkušnja
vaše skupne družinske molitve.
Po prvomajskih počitnicah bom
poslal tudi nekaj veroučne snovi
za učenje na daljavo. Sedaj vas je
kar precej zaposlila šola. Na spletni strani imate še vedno
lepe kateheze o veliki
noči.
STREŽNIKI
ste tudi padli med »brezposelne«. Pripravljam kviz posebej
za vas, da bomo v tem času poglobili znanje in spretnost.
HVALA
vsem, ki tudi sedaj poskrbite za čistočo in okrasitev cerkve. Hvala za
domače dobrote, ki jih dobivava z
g. Lestanom. In za darove, ki jih v
tem času namenite za župnijo na
župnijski trr ali v nabiralnik.
V Črničah so okna že skoraj pripravljena za montažo. V Kamnjah pa
pripravljamo vse potrebo za novo
ozvočenje v cerkvi in statično utrditev ter prenovo poda v župnijski
pisarni.

Iz jutranjih homilij
papeža Frančiška
vigilija, 11. aprila 20120

Korajže si ni mogoče dati.
Lahko pa jo prejmeš kakor
dar. Dovolj je odpreti srce
v molitvi, dovolj je malce privzdigniti
tisti kamen, ki leži na odprtini srca,
da se vanj spusti Jezusovo luč. Dovolj
je, da ga povabimo: »Pridi, Jezus, v
moje strahove in tudi meni reci: Korajža velja!« S teboj, Gospod, bomo
preizkušani, ne pa zmedeni. In naj v
nas prebiva taka ali drugačna žalost,
bomo vedno čutili, da moramo upati,
ker se s teboj križ izteče v vstajenje,
ker si ti z nami v temi naših noči; ti
si gotovost v naših negotovostih, Beseda v naših molkih; in nič nam ne
bo nikoli moglo ukrasti ljubezni, ki jo
gojiš do nas.
Glejte, to je velikonočno oznanilo,
oznanilo upanja. Vsebuje pa še drugi
del, poslanje. »Pojdite in povejte mojim bratom, naj gredo v Galilejo« (Mt
28,10), reče Jezus. »Pred vami pojde
v Galilejo« (7), reče angel. Gospod
gre pred nami. Lepo je vedeti, da hodi
pred nami, da je obiskal naše življenje
in našo smrt, da bo šel pred nami v
Galilejo, na kraj, ki njega in njegove
učence spominja na vsakdanje življenje, družino, delo.
Jezus želi, da tja ponesemo upanje,
v življenje vsakega dne. Toda Galileja je bila za učence tudi kraj spominov, posebej na prvi klic. Vrniti se v
Galilejo pomeni, da se spominjamo,
da nas je Bog vzljubil in poklical. Pot
moramo nadaljevati tako, da se spomnimo, kako smo se rodili in prerodili
po zastonjskem klicu ljubezni. To je za
vselej izhodiščna točka, še posebej v
krizah, v času preizkušnje.

