Bogoslužje:
do četrtka prošnji dnevi, potem devetdnevnica

ponedeljek, 18. 5., KAMNJE ob 20.00
Blandina Merten,
za † Joška Novaka, Selo, p.
redovnica
n. Kamnje 48

ČRNIČE ob 19.00
za †† Dorico in Slavico
Cigoj, p. n. Malovše 38

torek, 19. 5.,
Krispin, redovnik

VRTOVIN ob 20.00
za †† Rada in Slavko Gerželj,
Vrtovin 73

sreda, 20. 5.
Bernardin Sienski,
duhovnik

SKRILJE ob 20.00
ČRNIČE ob 19.00
za † Merico Možina, Skrilje 83 za †† Stojana in Nevenko
Cigoj, p. n. Malovše 35

četrtek, 21. 5.,
Gospodov
vnebohod,

KAMNJE ob 9.00
za † Andreja Černilogarja,
p. n. Jermol

ČRNIČE ob 19.00
za † Miloša vse †† iz družine,
p. n. Zajšek iz Podlehnika

Timotej, mučenec

KAMNJE ob 20.00
za †† Slavka in Lojzko
Črmelj, Kamnje 36

petek, 22. 5.,

VRTOVIN ob 20.00
za † Franca Rupnika, Vrtovin 110
v KAMNJAH adoracija med 21. in 22. uro (v molitveni navezi).

sobota, 23. 5.,

SKRILJE ob 20.00 (ned. maša) ČRNIČE ob 19.00
za † Vido Rebek, Skrilje 48
za †† starše Čotar in Ušaj,
p. n. Črniče 78a

SEDMA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 24. 5.,
Marija, Pomočnica
kristjanov

KAMNJE ob 7.30
za †† strice, Kamnje 6b

Marjeta Kasijska,
redovnica

Evtihij,
opat

ČRNIČE ob 9.00
za † Vesno in vse †† iz družine, p. n. Vipava
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

(po maši možnost za pogovor, spoved)

SVETI PAVEL ob 17.00 (pri cerkvi)
za župnijo (če bo zelo slabo vreme, v Vrtovinu ob 18.00)
(po maši možnost za pogovor, spoved)

 Za ko nec
PINGVIN – Matej se v avtu pelje s pingvinom, ko ga ustavi policist. »Peljite pingvina v živalski vrt!« Čez nekaj ur …
»Zakaj niste peljali pingvina v živalski vrt?« »Saj sem ga. Zelo lepo sva se imela. Zdaj pa greva plavat!«
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Kavč ali cerkev
Pomenljiva se mi prav za ta čas zdi zgodba: Čistilcem v neki
veleblagovnici so dali možnost, da so tekmovali v nakupovanju. Kdor bo v kratkem času nabral največjo vrednost, bo
»Tisti
zmagovalec.
dan boste
Čistilci so se zaletavali in iz polic pobirali vse mogoče. Med
spoznali,
njimi pa je bil fant, ki je umirjeno izbiral izdelke in jih polagal
da sem
v voziček. Eden od tekmovalcev mu je zaklical: »Zakaj se ne
jaz v
zganeš in ne hitiš, kakor hitimo mi?« »Zakaj pa?« je dejal
Očetu in
mladenič. »Saj je moj oče lastnik trgovine.«
vi v meni
in jaz v
Od kod naš nemir? Ljudje bomo po sproščanju omejitev spet
vas. Kdor
začeli tako ali drugače tekmovati, hiteti. Če ne na zunaj, pa
ima moje
v sebi. Po drugi strani pa bomo iskali udobje. Človek se hitro
zapovedi
poleni za vse tisto, kar je v življenju globlje. Od kod na eni
in se jih
strani nemir in brezbrižnost na drugi?
drži, ta
Skušnjava »kavča« je močna. Ne gre le dobesedno za kavč
me ljubi;
v
stanovanju. Kavč ima veliko izrazov. Kaže se predvsem v
kdor pa
me ljubi,
brezbrižnosti do drugih. Kavč je pravzaprav nadomestilo, da bi
tega bo
potešili najgloblje hrepenenje. To pa je hrepenenje po ljubeljubil moj zni. In sicer po ljubezni Očeta. Ves nemir sveta izhaja iz te neOče, in
izpolnjenosti. In ljudje tega niti ne vedo ali ne vemo. Šele ko
tudi jaz
veš, da je tvoj oče »lastnik trgoviga bom
ne«, nehaš begati. »Tisti dan boste
ljubil in
spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v
se mu
razodél.«
meni in jaz v vas.« Tisti dan bomo
(Jn 14,20–
spoznali, da smo hrepeneli po tem
21)
in tega nismo niti vedeli. To je tista
res dokončna izpolnitev naše zemeljske poti, zato gremo v cerkev.
Odlomki
Polkrožna apsida za oltarjem predBožje besede na
stavlja Očetovo naročje. Ljubezen,
7. velikonočno
nedeljo:
v kateri se je znašel Jezus z vstalim
Apd 1,12–14
telesom. In ko smo v njem, smo z
1 Pt 4,13–16
njim tam že tudi mi.
Jn 17,1–11

Tudi kavč ima polkrožno obliko. Udobje. Udobje zapolni našo praznino.
Ne more pa izpolniti hrepenenja. »Če
me ljubite, boste izpolnjevali moje
zapovedi.« Lahko bi rekli: Če me ljubite, boste lahko zapustili kavč. Če
me ne ljubite, boste tudi obisk cerkve in z njo Cerkev jemali kot zapoved, ki jo je treba odkljukati.
Papež nas je povabil, da zapustimo
kavč, si obujemo pohodne čevlje in
se odpravimo na neoznačena pota.
Naj vrnitev v cerkev ne bo vrnitev v
staro.
župnik

BOGOSLUŽJE
Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da smo
bogoslužja lepo vpeljali tudi z omejitvami. Počasi premagajmo strah
in pomisleke. Pomembno je, da se
držimo pravil in priporočil. Do nadaljnjega bo nedeljska maša tudi na
prostem na Svetem Pavlu ob 17. uri.
Zunaj smo ob upoštevanju razdalje
lahko tudi brez mask.
GOSPODOV VNEBOHOD
V četrtek slovesni praznik 40
dni po veliki noči.
Pred vnebohodom
so prošnji dnevi.
Začne se čas molitve pred binkoštmi. Vabljeni k bogoslužju, kolikor
dopušča prostor.
Bo tudi dopoldnaska sveta maša.
Na praznik in v nedeljo še tudi neposredni video prenos, ki pa ne more nadomestiti pravega bogoslužja. Avdio prenosi maše in šmarnic tudi med tednom
zlasti za tiste, ki ne morete priti.

MOŽNOST ZA SPOVED
vsak dan pred mašo, pridite kar v
zakristijo. Ali po dogovoru ob drugih urah.
NEPRETRGANA MOLITEV
k Svetemu Duhu od
vnebohoda do binkošti
bo na več krajih po domovini. Pridružili se bosta tudi naši župniji, in
sicer:
v Kamnjah v petek,
22. 5., v cerkvi od 21. do 22. ure; v
Črničah v četrtek, 28. 5., v cerkvi
od 21.do 22. ure.
Vabljeni k adoraciji v cerkvi. Bo tudi
zvočni prenos.
Če kdaj, je zdaj čas, da se kot Cerkev povežemo, kajti Cerkev se je
rodila prav iz molitve in daru Svetega Duha. K tej molitvi še posebej
vabim birmance in njihove starše.
Razpored po dnevih je na spletni
strani.
Zapis iz teh dni ... »Ko gledam trenutno situacijo – prazne cerkve, ker se
ljudje bojijo priti v cerkev, protesti,
ki vnašajo nemir v narodu ... – kot
bi diabolusu uspelo, da nas ločuje.
... bi bilo povsem na mestu ponovno
spodbuditi k neprekinjeni adoraciji –
da nas vsi ukrepi v zvezi s koronavirusom ne bi ločili od Izvira in da bi
ostali povezani, kljub različnosti.« ...
in ker vemo, kako je bilo z Jozuetom
in Amalekom ter Mojzesom, Aronom
in Hurom (2 Mz 17, 8-13) ...
ŠMARNICE
Vztrajamo pri šmarnicah za otroke in odrasle. Starši in otroci lahko
pošljete fotografijo Marijinega oltarčka, ki ste ga naredili doma. So

zbrani na spletni strani. Naj nas
povezuje tudi to.
Tudi šmarnice za odrasle so na voljo za poslušanje. Bermo jih tudi
pri delavniških mašah.

pimo in položimo (desničarji) levo dlan
na desno (v obliki ladje, križa). Odgovorimo: »Amen.« Obhajalec položi hostijo v dlan. Stopimo nekoliko vstran
ter obrnjeni naprej z desno roko spoštljivo primemo in zaužijemo evhariKRST, OBHAJILO …
stični kruh.
S starši, ki bi želeli
***
krstiti otroka, se do- Iz govorov
govorimo za pripravo papeža Frančiška
v župniji. Skupne pri- na svetovnem dnevu mladih,
prave v dekaniji do je- v Krakovu 2016
Če srečo zamenjamo s
seni ne bo.
S starši prvoobhajan- kavčem, postanemo ohrocev smo dogovorjeni, da se bodo meli: Verjamemo, da pootroci pripravili in prejeli zakra- trebujemo dober kavč, da bi bili srečment spovedi in obhajila po do- ni. Kavč, ki nam pomaga, da bi nam
govoru sredi junija. Za birmo še bilo udobno, da bi bili mirni in varni.
nismo določili datumov, otroci Enega tistih modernih kavčev, ki nam
in mladi se morajo najprej nazaj zagotavlja ure miru, ko se lahko pred
vključiti v skupno bogoslužje.
računalnikom preselimo v svet video
iger. Kavč, ki preprečuje vsako obliko
KVIZ O NAŠIH CERKVAH
bolečine in bojazni. Kavč, zaradi kateHvala vsem, ki ste pripravili in so- rega ostanemo zaprti doma, se ne nadelovali. Nekateri ste tudi oddali prezamo in nimamo skrbi. Kavč-sreča
sad svojega učenja. Izmed preje- je tiha ohromelost, ki nas lahko uniči,
tih ste trije pravilno odgovorili na ker počasi, ne da bi se zavedli, zaspivsa vprašanja in dosegli 61 točk: mo, medtem ko drugi – ki so morda
Elizabeta in Mihaela Petrovčič ter bolj živi, čeprav ne boljši – odločajo o
Janez Capuder. Zato vam kar brez naši prihodnosti.
žreba pripada skromna knjižna Nedvomno je za marsikoga laže, da
nagrada. Še vedno lahko osvežite ima zaspane in zmedene mlade, ki
znanje na spletni strani ali video srečo zamešajo s kavčem, kot če bi
posnetkih in se sami preizkusite v bili mladi budni in željni odgovoriti na
kvizu.
Božje sanje.
Hvala tudi vsem, ki ste oddali preSprašujem vas: Želite biti zaspani in
dloge za glavo oznanil in tudi dobizmedeni? Želite, da drugi odločajo nate majhno knjižno pozornost.
mesto vas? Želite biti svobodni? Želite
biti budni? Se želite boriti za svojo priPREJEMANJE SVETEGA OBHAJILA
hodnost?«
Masko snamemo, preden pristopimo k obhajilu, in jo potem spet
namestimo.
Pomembno je, da zlasti otroci prejemate obhajilo spoštljivo. Pristo-

