Bogoslužje:
Vse maše so še vedno brez navzočnosti vernikov. Večerne maše ob 20. uri,
prenos predvidoma vsak dan, spremembe bodo na spletni strani.
G. Aleksander Lestan bo daroval maše po dnevih ali po dogovoru.
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na čast Materi Božji v zahvalo za zdravje (g. Lestan)
v čast Materi Božji. p. n. Vrtovin 102
v čast Svetemu Duhu v zahvalo

Po lomljenju kruha

za †† Pahor, Skrilje 53
po namenu darovalcev, Črniče (g. Lestan)
za † Karlo Rijavec, Kamnje 29 po maši adoracija
po namenu, Sveta Gora (g. Lestan)
v čast Svetogorski kraljici, za zdravje, Gojače 3č
po namenu, Cigoj, Črniče 91 (g. Lestan)
za † Franca Kravosa, Skrilje 77

(ob 8. uri)

na čast Lurški Materi Božji

za župnijo (ob 9. uri)
za žive in †† Rebek, Črniče (g. Lestan)

 Za ko nec
NAKUPOVANJE – Pridemo iz nakupovalnega središča, snamemo maske … Gledam, … žena ni moja …«

V teh tednih, ko mašujem sam, se mi je še globlje razodelo
»lomljenje kruha«. Prvi kristjani so mašo med drugim poimeTedaj so se novali tudi tako.
jima odprle
Učenca sta Kristusa prepoznala prav v lomljenju kruha. Preoči in sta
poznala sta ga v njegovi smrti. Smrt je potrebna. »Mar ni bilo
ga spoznapotrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?« Ljudje
la. On pa
se je bojimo. Jo skušamo potisniti čim dlje. To, da je Jezus
je izginil
vstal od mrtvih, navadno ne spremeni kaj dosti našega vsakizpred njiju.
danjega življenja. Ko pa se nam Vstali prav skozi smrt razoIn rekla sta dene kot ljubezen, začnemo živeti povsem drugače. Sama nodrug druvica še ni bila dovolj. Tudi danes sploh ni dovolj. Ljudje bomo
gemu: »Ali
živeli po starem.
ni najino
»Mar ni bilo potrebno …« Ko v življenju odkriješ, da pretekli
srce gorelo
porazi niso izguba, ampak se ti odpre popolnoma nova pot,
v nama, ko
takrat se tudi tebi začenja razodevati Vstali. Jezus je bil raznama je po
lomljen in se nam daje. Iz smrti je naredil
poti govóril
dobiček. Smrt nam je dana zato, da bi se
in razlagal
naučili ljubiti. Bog je tako naredil in nam
Pisma?«
pokazal, da ni druge poti.
(Lk 24,31–32)
Pusti, da tvoje življenje ljubeče vzame v
roke, se zahvali, te razlomi in te da drugim. To je tisti novi način življenja, ki ga
Jezus kot človek živi sedaj po vstajenju. In
to možnost daje tudi tebi.
Potem ne boš več nikoli sam. Vedno boš
del. Del skupnosti, del občestvena življeOdlomki
nja. Ne bo se ti več treba bati zase. Kakor
Božje besede na
učenca boš šel nazaj v skupnost. Tam je
4. velikonočno
nedeljo:
življenje, ki te reši »jaza« in premaga smrt.
Apd 2,14.36–41
Vse to se dogaja pri maši. Da. Tudi meni
1 Pt 2,20–25
se Kristus letos razodeva na ta način. Tudi
Jn 10,1–10

sam sedaj globlje »razumem« mašo.
V njej je smrt – tudi naša smrt – in
ljubezen. Ljubezen pa edina premaga
smrt. In to se zgodi v živo pri maši.
Tam se naše polomije spreminjajo v
razlomljen kruh. Ko je treba nekaj izgubiti, da se ti Bog končno razodene
v pravi podobi. Samo v ljubezni bomo
lahko Božjega Sina prepoznali zdaj,
ko že hodi z nami.
župnik

TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
Letošnje geslo je Duhovni
poklic – zaklad v glinasti
posodi (prim. 2 Kor 4,7).
Molitvi se bomo pridružili pri tedenskih svetih mašah.
PRIŽGIMO SVEČO
Tudi ta ponedeljek med 20. in 21. uro,
ko se oglasijo zvonovi, prižgimo svečo
in se povežimo v vseslovesnko molitev.
SVETE MAŠE
bodo tudi v tem tednu ob 20. uri (v
soboto ob 8. uri), v nedeljo ob 9. uri.
Prenos bo predvidoma vsak dan.
G. Lestan ni vezan na uro, mašuje po namenih in sprotnem dogovoru z vami.
PREDSTAVITEV NAŠIH CERKVA
Ob tedenskih prenosih bogoslužja
predstavljamo tudi naše cerkve. V
tem tednu bosta prišli na vrsto podružnici Malovše in Vrtovin ter na koncu
župnijski cerkvi. Po zadnji predstavitvi

boste lahko na spletni strani izpolnili
in oddali rešitve kviza (za oceno ).
Rešitve bodo objavljene čez teden, ko
bomo med pravilnimi odgovori izžrebali tri nagrajence.
Hvala Pavletu Bratini, da je za vsako
cerkev in vas pripravil lepo predstavitev. Obogatimo razgledanost, spoznavajmo našo dediščino.
OTROCI IN STARŠI
Imate tudi letos kar zaslužene počitnice, da se odpočijete od elektronskih
povezav in šole doma. Med počitnicami se doma lahko duhovno obogatite
z branjem, vsebinami, ki so na spletni
stani, kakšnim filmom, video vsebino.
Šmarnice bodo letos lahko prav posebna izkušnja. Nič pa ne more nadomestiti žive in redne molitve ter branja Svetega pisma.
ŠMARNICE
Žal se maja ne boste mogli
zbirati pri šmarnični pobožnosti. Morda se bo vmes
sprostilo vsaj za manjše
skupine na prostem.
Bodo pa posnetki za
vsak dan na spletni strani. Bral jih bom tudi pri
prenosu maš. Najbolje je,
da si doma sami izberete
čas, prisluhnite posnetku
in skupaj zmolite ali zapo-

jete.
Tudi letos boste zbirali podobe za
vsak dan. Za ves mesec jih bomo konec tedna razdelili po vaseh, družinam z otroki. Če kdo ne bo dobil, naj
sporoči.
Letošnje šmarnice za otroke Največji dar je napisala Marjeta Cerar, dr.
Bogdan Dolenc pa je za odrasle pripravil življenjepis Sveti Janez Henrik Newman. Šmarnice bodo na
strani, kdor želi, jih lahko naroči pri
Celjski Mohorjevi družbi na številki

03 490 14 20 ali na info@celjska-mohorjeva.si. Cena za izvod je 8,50 €.
Nekaj izvodov imam tudi v župnišču.
POVABILO
Svete maše v živo naj ostanejo preproste. Vabim pa, da doma v družini preberete dnevno Božjo besedo,
posnamete na telefon in pošljete.
Lahko tudi zapojete in pošljete kakšno velikonočno ali drugo pesem
ali samo instrumentalno spremljavo
za bogoslužje. Tako boste na daljavo pomagali k izkušnji, da smo med
seboj povezani kot občestvo.
HVALA
vsem, ki ste v Črničah
sodelovali in pomagali
pri načrtovanju in montaži oken. Te dni je pri
koncu montaža vseh
oken in dvojih vrat.
Še vedno zbiramo namenska sredstva, da poravnamo celotno investicijo v vrednosti 16.300 €. Svoj dar
lahko nakažete na župnijska računa:
SI56 6400 0940 2094 969 Črniče
SI56 6400 0940 2095 066 Kamnje
odprta pri PHV.
Hvala za vaše darove za cerkev in
vse druge dobrote.

***
Iz jutranjih homilij papeža
Frančiška
25. aprila 20120

Dragi bratje in sestre!
Bliža se mesec maj, ko Božje ljudstvo še posebej zavzeto izraža svojo ljubezen in pobožnost do Device
Marije. Po izročilu se ta mesec po
domovih, v družinah moli rožni venec. Omejitve, ki nam jih nalaga
pandemija, so nas prisilile, da smo
»ovrednotili« to domačo razsežnost
molitve, tudi z duhovnega vidika.

Zato mi je prišlo na misel,
da bi vsem predlagal, da v
mesecu maju odkrijete lepoto molitve rožnega venca po domovih. To lahko
storite skupaj ali posamič;
sami se odločite glede na
okoliščine, da ovrednotite obe možnosti. V obeh primerih pa je skrivnost,
kako to storiti: preprostost; in zlahka
najdete, tudi na spletu, dobre opise
molitve, ki jim lahko sledite.
Poleg tega vam ponujam besedilo
dveh molitev k Mariji, ki ju lahko molite ob koncu rožnega venca in ki ju
bom tudi sam molil v maju, duhovno
povezan z vami. Prilagam ju temu pismu, tako da bosta na voljo vsem.
Dragi bratje in sestre, ko bomo skupaj zrli Kristusovo obličje s srcem Marije, naše matere, nas bo to še bolj
povezalo v duhovno družino in nam
pomagalo premagati sedanjo preizkušnjo. Jaz bom molil za vas, še posebej
za najbolj trpeče, vi pa, prosim, molite zame. Iz srca se vam zahvaljujem
in vas blagoslavljam.
***
O Marija, ti vedno siješ na naši poti kot
znamenje odrešenja in upanja.
Tebi se izročamo, Zdravje bolnikov, ki
si se poleg križa pridružila Jezusovi bolečini in ohranila trdno svojo vero.
Ti, Rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj
potrebujemo, in smo prepričani, da
boš za to poskrbela, da se bo kakor v
Kani Galilejski vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da
bomo svojo voljo uskladili z Očetovo in
storili to, kar nam bo rekel Jezus, ki je
nase naložil naše trpljenje in si naprtil
naše bolečine, da nas preko križa privede do veselja vstajenja. Amen.

