Bogoslužje:
Udeležba pri vseh svetih mašah samo z upoštevanjem objavljenih ukrepov
(razdalja, maske, razkuževanje ...). V soboto in nedeljo bo ozvočeno tudi zunaj.
Namesto v nedeljo lahko pridete k maši med tednom.
G. Aleksander Lestan bo maševal v župnijski cerkvi.
ponedeljek, 4. 5., KAMNJE ob 20.00
ČRNIČE ob 19.00
Florijan (Cvetko),
za †† Bratina, Kamnje 11
za † Danico Cigoj,
mučenec
p. n. Postojna – Bela
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VRTOVIN ob 20.00
za † Gabrijelo Lozar, Vrtovin 112

torek, 5. 5.,
Angel,
mučenec

Po glasu

od 19.15 možnost za spoved zunaj

sreda, 6. 5.

Dominik Savio,
dijak

SKRILJE ob 20.00
za †† Alojza in starše Valič,
Skrilje 38
od 19.15 možnost za spoved zunaj

četrtek, 7. 5.,
Gizela,
opatinja

ČRNIČE ob 19.00
za † duhovnika Martina Kodriča
in za †† Krkoč in Bavec

SVETI PAVEL ob 19.00 (pri cerkvi)
za domovino in za dobrotnike cerkve
po maši možnost za spoved zunaj

petek, 8. 5.,
Viktor Milanski,
mučenec

sobota, 9. 5.,
Izaija,
prerok

VRTOVIN ob 20.00
za vse ††, Vrtovin 84
od 19.15 možnost za spoved zunaj

ČRNIČE ob 19.00
za † Severina Fišerja,
p. n. Argentina

SKRILJE ob 20.00 (nedeljska maša)
za † Mirka Kravosa, Skrilje 52, umrl v Angliji
od 19.15 možnost za spoved zunaj

PETA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 10. 5.,
Damijan Jožef de
Veuster, misijonar

VRTOVIN ob 7.30 (pri cerkvi)
za † Jožka Lozarja, Vrtovin 98
ČRNIČE ob 9.00
za † Marijana Remca in vse †† sorodnike, p. n. Ravne 1
KAMNJE ob 10.30
za †† starše in brata Krkoč, Potoče 21b
po maši možnost za spoved zunaj

SVETI PAVEL ob 17.00 (pri cerkvi)
za župnijo
po maši možnost za spoved zunaj



župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so odprti za obiskovalce le po
vnaprejšnjem dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu.
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če se bo stanje poslabšalo in se bodo državna
navodila zaostrila, bodo škofje sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz.
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

 Za

ko nec
LETA – Neki mož vpraša otroka: »Fantič, koliko si pa star?« »Osem let. Ampak mama pravi, da če moj oče
ne bi bil tako sramežljiv, bi jih imel zdaj že deset.«

»Kdor pa
pride skozi vrata,
je pastir
ovac. Njemu vratar
odpre
in ovce
poslušajo
njegov
glas in
svoje ovce
kliče po
imenu in
jih vodi iz
staje. Ko
vse svoje
spusti
ven, hodi
pred njimi
in ovce
gredo za
njim, ker
poznajo
njegov
glas.«
(Jn 10, 2–4)
Odlomki
Božje besede na
5. velikonočno
nedeljo:
Apd 6,1–7
1 Pt 2,4–9
Jn 14,1-12

Po načinu se razodene resnica, ki je v človeku. Ovce prepoznajo
pastirja po hoji, kretnjah in glasu. Enako je med nami. Ko si si z
nekom blizu, ko delata skupaj, se razodene način. In človeka prepoznaš. Včasih kdo reče: »Že po glasu sem prepoznal, da nekaj ni
prav.« Ali: »Po glasu vem, da si v redu.«
Marija Magdalena je Vstalega prepoznala šele po glasu. To se
dogaja vsakomur, ki ljubi. Bog se ti razodene le, ko ljubiš.
In kdor redno in s srcem moli, se mu dogaja podobno. Boga
prepoznava po glasu. Bog se v redni molitvi s srcem začne razodevati. Zato vas tako vztrajno vabim, da se v maju pridružimo prošnji papeža Frančiška in začnemo bolj redno moliti rožni
venec. Potem bodo Marijin mesec in šmarnice imele smisel. Po
glasu ga bomo prepoznali.
Tedni brez udeležbe pri bogoslužju in počasno vnovično vpeljevanje so priložnost. Kakšna? Da pridem k maši ali k skupni molitvi
bolj osebno. Da bo to res osebno srečanje. Da ne bomo padli nazaj
zgolj v navado. Da kristjani ne bomo imeli opore v pastoralnih
dejavnostih, slovesnostih, praznikih prvega obhajila, birme, šagrah, ampak v osebnem odnosu. Ne da to ni pomembno, temveč
postane lahko bolj osebno.
Da ne bomo le »opravili« zakramentov, ampak bomo v njih
znova prepoznali glas. Poznaš Jezusov glas? V glasu je že vtisnjen odnos, kajti običajno ne govorimo sebi, ampak se glas razodeva drugemu.
»Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven
in bo našel pašo.« Jezus zelo jasno pove, kaj se dogaja tistemu, ki mu je vera postala osebna.
Tistemu, ki ne veruje več le v Boga,
ampak začenja verjeti Bogu.
Naj bo naš prehod v staro v resnici
prehod v novo. Naj bo vstop skozi
cerkvena vrata vstop skozi Njega, ki
je oseba in ga lahko prepoznamo po
glasu in po načinu.
župnik

PAPEŽ NAS JE POVABIL
k molitvi rožnega venca v mesecu maju.
»S kratkim pismom sem povabil vse vernike v tem mesecu k molitvi rožnega
venca, skupaj v družini ali sami z dvema
molitvama, ki sem ju dal na voljo vsem.
Naša Mati nam bo pomagala, da se bomo
z več vere in upanja soočili s časom preizkušnje, ki ga prestajamo.« Pridružimo se.
Molitvi sta na spletni strani.
ŠMARNICE
Letos se zbiramo le
po domovih ali osebno zunaj pri kapelici.
Zbiranje pri šmarnicah je dovoljeno le za odrasle v manjših
skupinah. Še posebej prosim družine z
otroki, da v tem mesecu resno vzamete
šmarnice. Na voljo imate aplikacijo in druge možnosti na spletni strani.
G. ALEKSANDRU LESTANU
voščimo zdravja, blagoslova in vedrine ob
današnjem godovnem prazniku.
PREDSTAVITVE CERKVA
Sklenili smo krog predstavitev šestih podružnic in dveh župnijskih cerkva v naših
župnijah. Vabim vas, da v spletnem kvizu
(www.kamnje.net/kviz) preverite svoje znanje in oddate odkljukane pravilne odgovore
do petka, 15. maja. Takrat bodo objavljene
rešitve in izžrebali bomo tri s pravilnimi odgovori ter podelili skromno nagrado.
Zahvaljujem se g. Pavlu Petru Bratini, da
se je potrudil in napravil osem zelo dobrih
jedrnatih predstavitev, in Bernardu Rijavcu za pripravo in montažo video predstavitev.
Na voljo bodo na Youtube kanalu župnije.

MOŽNOST ZA SPOVED
Lahko pokličete, pišete in se dogovorimo
za spoved zunaj ali v župnijski dvorani.
Nekaj možnosti je tudi pred svetimi mašami zunaj cerkve.
BOLNIKOV IN STAREJŠIH
v tem tednu še ne obiskujem.

NOVA OKNA V ČRNIČAH
Hvala vsem, ki ste darovali
in kakor koli pomagali pri tej
obnovi. Novih je kar 25 oken
in dvoje vrat.
Še vedno zbiramo namenska sredstva, da poravnamo
celotno investicijo v vrednosti 16.300 €.
Svoj dar lahko oddate osebno ali nakažete na župnijski račun:
Hvala za vaše darove za cerkev in vse
druge dobrote.
ČIŠČENJE CERKVE
Potrebno je temeljito čiščenje črniške
cerkve. Čistite ločeno v treh skupinah.
Dogovorite se po vaseh in se razvrstite:
v četrtek Gojače, kor in galerije; v petek
Malovše in Ravne, prezbiterij, zakristija in
prostor nad njo; v soboto Črniče, ostalo,
prostor v ladji.

NOVE DOLOČBE ZA BOGOSLUŽJE
S ponedeljkom so spet dovoljena bogoslužja z udeležbo, vendar s precej omejitvami. Prosim vas, da jih upoštevate. Za nedeljske svete maše prosim po dva redarja
prostovoljca, ki bosta skrbela za pravilno
razporeditev. Določbe lahko v celoti preberete na spletni strani. Povzemam:
• K maši lahko pridete le zdravi: če nimate simptomov, ne kašljate in nimate
povišane telesne temperature.
Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim
zdravstveno ogroženim osebam škofje
priporočajo, da še naprej svete maše
spremljajo po televiziji, radiu ali spletu,
saj je to zaradi njihovega zdravstvenega
stanja najvarneje.
• V cerkvi mora vsak vernik nositi zaščitno masko oz. primerno zaščito (šal,
ruta ipd.). Maske nosijo vsi sodelavci pri
bogoslužju, razen duhovnika. To bo precej nerodna omejitev, vendar smo jo dolžni upoštevati.
• Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z razkužilom.
• Verniki morajo v cerkvi in klopeh ohranjati varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka
druga vrsta prazna. Družine in osebe v
istem gospodinjstvu ste lahko skupaj.

• Omejitev rešujmo tako,
da se zvrstite pri svetih
mašah tudi med tednom.
Še nekaj časa bo vsaj za
nekatere maše omogočen
neposredni prenos. Ob
nedeljah bo ozvočen tudi
prostor pred cerkvijo za
vse, ki boste ostali in spremljali zunaj.
Tudi za obhajilo počakajte zunaj. Poskrbite pa za potrebno zbranost.
• Škofje ordinariji s tem odlokom do
preklica dovoljujejo, da verniki nedeljsko dolžnost izpolnijo tako, da pridejo
k maši enkrat v tednu na kateri koli
dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v
cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi
naj sveto mašo spremljajo po medijih,
prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo
Bogu svoje molitve in trpljenje.
• Z dodatnimi pojasnili so maše na
prostem na cerkvenem prostoru dovoljene. Na Svetem Pavlu bo tako nedeljska maša ob 17. uri.
• Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme.
Pravilo za obhajanje: Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo
masko, takoj po zaužitju svete hostije
pa si masko zopet namestijo čez obraz.
Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5
metra razdalje. Duhovnik oz. delivec
obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora
razkužiti roke.
• Prihajanje in odhajanje: Ko verniki
prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje,
naj upoštevajo medsebojno razdaljo
1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se
k vratom pomikajo najprej tisti, ki so
jim bližje, ter se čim prej oddaljijo, da
sprostijo prehod. Po vsaki sveti maši je
treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj
30 minut).
• Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru
so lahko organist in solist ali družina, ki
živi v istem gospodinjstvu.
• Strežniki in drugi sodelavci morajo
upoštevati razdaljo 1,5 m. Do nadaljnjega prosim, če pri maši strežeta le
po dva strežnika.

• Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora
nositi masko.
• Dosledno se opusti rokovanje pri pozdravu miru in uporaba blagoslovljene vode v
kropilniku, lahko pa jo nesete domov.
SVETA SPOVED
Spovedovanje v spovednicah in spovednih
kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete
spovedi je dovoljeno obhajati na prostem,
v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih,
ki jih je treba redno prezračevati. Nujno
je zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi
spovedanec in spovednik nosita zaščitno
masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.
DRUGI ZAKRAMENTI
Krščuje se le posamično ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med
seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
Prvo obhajilo bomo imeli verjetno v juniju po dogovoru s starši posebej za vsako
družino ali v manjših skupinah. Zakrament
prvega obhajila je mogoče podeliti v skupinah z največ 5 prvoobhajanci. Potrebno pa
bo še nekaj priprave.
Vsa podeljevanja birme so zaradi osebnega stika preložena na jesenski čas.
Podeljevanje zakramenta svetega zakona
je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb z uporabo mask.
Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in
bolnik ustrezno zaščitena.
POGREBI
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred
se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob
upoštevanju določil za svete maše.
DOGODKI V ŽUPNIJI
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja,
duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). Škofijske in



