Bogoslužje:
Udeležba pri vseh svetih mašah samo z upoštevanjem ukrepov (razdalja, maske,
razkuževanje ...). V nedeljo bo ozvočeno tudi zunaj.
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ponedeljek, 11. 5., KAMNJE ob 20.00
Mamert,
za † Emo Rijavec, Kamnje 36
škof

torek, 12. 5.,
Leopold Mandič,
redovnik
Pankracij, mučenec
sreda, 13. 5.
Fatimska Mati B.,
Servacij, mučenec

četrtek, 14. 5.,
Bonifacij,
mučenec

petek, 15. 5.,
Zofija (Sonja),
mučenka

VRTOVIN ob 20.00
za † Viktorja Nusdorferja,
Vrtovin 26a, 1. obl.

ČRNIČE ob 19.00
za † Bojano Jerič,
Gojače

SKRILJE ob 20.00
za † Ingrid, p. n. Skrilje
od 19.15 možnost za spoved v zakristiji

KAMNJE ob 20.00
za †† Kandus, Potoče 44

ČRNIČE ob 19.00
za † Jurija Komela,
od 19.15 možnost za spoved v zakristiji p. n. Malovše
VRTOVIN ob 20.00
za vse †† Cingerle in Jamšek, Vrtovin 127

V KAMNJAH (cerkev–zakristija)
spovedovanje od 9.00 do 11.00
Janez Nepomuk,
duhovnik, mučenec in 15.00 do 17.00 (Franc Likar)

sobota, 16. 5.,

V ČRNIČAH (cerkev–zakristija)
spovedovanje od 9.00 do 11.00
in 15.00 do 17.00 (Marko Sabotič)

SKRILJE ob 20.00 (ned. maša) ČRNIČE ob 19.00
za †† Doro Fajt in Makso
za vse †† Podgornik, Mavrič
Mermolja, p. n. sodelavke Jelke in Blažič, p. n. Črniče 3a
ŠESTA
VELIKONOČNA
NEDELJA, 17. 5.,
Jošt,
puščavnik

KAMNJE ob 7.30
za † Stanislava Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za † Lidijo Fišer in vse †† iz družine, p. n. Črniče 41
KAMNJE ob 10.30
za †† starše Rustja in Prosen, Potoče 33
(po maši možnost za spoved)

SVETI PAVEL ob 17.00 (pri cerkvi)
za župnijo (če bo zelo slabo vreme, v Kamnjah ob 18.00)

 Za ko nec
SODBE – Ljudje nas sodijo po obleki, obnašanju, službi, pisanju na Facebooku, Instagramu, Twiterju ...
Komarji pa ... nas imajo radi takšne, kakršni smo.

Vaše srce naj se ne vznemirja
Študentka je pripovedovala, kako jim je profesor napovedal
poseben preizkus znanja. Skrbno je študirala, šla je skozi vsa
vprašanja in prišla do nenavadnega vprašanja: Kako je ime
»Rečistilki, ki čisti na našem oddelku.
snično,
Vedela je, da je majhna, črnolasa, stara kakšnih petdeset
resnično,
let, velikokrat jo je že srečala. Vendar je morala to vprašanje
povem
vam: Kdor pustiti brez odgovora.
Tudi neki drugi študent se je pritožil: »Ali bo tudi to zadnje
veruje
vprašanje
upoštevano pri oceni?« Profesor je odgovoril: »Sevame,
bo dela,
veda. Pri svojem delu boste srečali veliko ljudi. Vsak izmed
ki jih jaz
njih je pomemben. Vsi si želijo pozornosti in skrbi, pa čeprav
oprase jim boste lahko samo prijazno nasmehnili. Tega dogodka
vljam,
študentje niso nikoli pozabili. Čistilki je bilo ime Doroteja.
tudi sam
Ne gre, da bi si zapomnili vsa imena. Ampak na koncu se
opravljal,
ne
bomo mogli izgovarjati, če se nismo niti malo potrudili, da
in še vebi
spoznali
te ljudi.
čja kot ta
bo opra»Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je
vljal, ker
videl mene, je videl Očeta.« V nebesih bodo vladali drugačni
grem jaz
načini sporazumevanja in poznavanja. Presenečeni bomo, kok Očetu.«
liko nepoznanih »Dorotej« bo tam in kako pomembni so bili
(Jn 14,12)
v Božjih načrtih. Mi pa nasedamo in dnevno toliko zapolnjujemo naš um le z znanimi ljudmi, s
katerimi se svet ukvarja vsak dan.
Ali pa se toliko ukvarjamo z ljudmi,
ki nas žulijo, ki so nas prizadeli,
nam naredili krivico. Ali pa se toliko
ukvarjamo s tistimi, ki smo jim –
priznamo ali ne – nevoščljivi zaradi
Odlomki
naše ranjenosti.
Božje besede na
Jezus svoje apostole zapušča tako,
6. velikonočno
nedeljo:
kot mora dober oče ali mati izpustiti
Apd 8,5-8.14–17
otroka in mu toliko zaupati, da za1 Pt 3,15–18
živi odraslo življenje. Postati moraJn 14,15–21

jo krščansko odrasli ljudje. Mislili so,
da Jezusa poznajo. Toda za odraslost
ga je treba začeti spoznavati skozi
druge ljudi sredi življenja. Privaditi
se bo treba na nebeški način odnosov. Tam, »v hiši mojega Očeta je
veliko bivališč.« Kaj to pomeni? Tam
bo vsak pomemben.
Malo smo se navadili, da smo bili
bolj pozorni na drobne stvari in na
dragoceno življenje vsakega človeka. Ko malo popusti, se že začnemo
ukvarjati z vsem, kar nas moti in
nam manjka. Hudič stalno razdvaja
in ločuje. Stalno v nas vzbuja nekaj,
kar nas moti in jezi. Hudiča sploh
ne zmoti naša popolnost, zmoti ga
zametek nebeškega življenja med
nami. Ve, da tega sam ne bo nikoli
deležen, in je smrtno ljubosumen.
Nikar mu ne nasedajmo. Bog nam
pošilja nekaj čistilk Dorotej, da bi
nas naučil živeti ne otročje, ampak
odraslo krščansko življenje.
župnik

BOGOSLUŽJE
je dovoljeno z omejitvami.
Rad bi pohvalil vse, ki ste
se v tem tednu res zgledno
držali zaščitnih pravil.
V nedeljo bom ob 12. uri v
Kamnjah posebej delil obhajilo za tiste, ki še ne boste prišli
k skupnemu bogoslužju in bi prejeli
samo obhajilo.
Do nadaljnjega bo v soboto večerna
nedeljska maša in popoldanska ob
primernem vremenu na prostem na
Svetem Pavlu. Tako se bomo lahko
najbolj razporedili.
Ko bo prostor v cerkvi dopolnjen,
lahko ostali spremljate mašo zunaj.
Prosim, da to sprejmete z razumevanjem.

ŠMARNICE
Otroke
in
starše
spodbujam, da se
redno zbirate in obhajate šmarnice. Pomagate si z aplikacijo in spletno stranjo.
Tudi šmarnice za odrasle so na voljo za poslušanje. Bermo jih tudi pri
delavniških mašah.
NEPOSREDNI PRENOSI
Še naprej bo video prenos nedeljske maše.
Vsak dan lahko spremljate samo
zvočni prenos bogoslužja iz naših
cerkva. Namenjen je vsem, zlasti
pa starejšim in bolnim, da ste povezani z župnijo. Pomagajte komu izmed njih s tehniko, da lahko posluša
po telefonu, tablici ali računalniku.
SPOVEDNI DAN
V soboto, 16. 5., bomo v vseh župnijah po dekaniji imeli spovedni
dan. Duhovniki se bomo zamenjali
in povsod bo dovolj časa in možnost
dopoldne in popoldne. Pri nas: v Kamnjah (v zakristiji) Franc Likar, župnik in dekan v Ajdovščini, dopoldne
od 9. do 11. ure, popoldne od 15.
do 17. ure. V Črničah (v zakristiji)
Marko Sabotič, župnik na Planini,
dopoldne od 9. do 11. ure in popoldne od 15. do 17.
ure. Če bo kdo pred
vami, lahko mirno
čakate v cerkvi ali
zunaj.
Izkoristimo
priložnost. V spovednicah še ni dovoljeno. To je hkrati priložnost, da premagamo zadržke in se privadimo
na tako spoved, ki je lahko še veliko
bolj osebna.

ROJSTNI DAN
V četrtek g. Aleksander Lestan
praznuje 101. rojstni dan. Hvaležni mu želimo še naprej take vedrine in zdravja. Dobro, da je bila
okrogla lani, da smo lahko praznovali bolj slovesno, kot bi
to lahko bilo
letos.
HVALA
Vsem, ki ste stopili skupaj in lepo
počistili črniško župnijsko cerkev.
Hvala vsem, ki ste darovali in darujete za nova okna. Čeprav nam
ni uspelo pridobiti sredstev na razpisu, bomo
lahko kmalu z darovi
pokrili investicijo. Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in
pri delu.

žimo se.

PAPEŽ NAS JE POVABIL
k molitvi rožnega venca
v mesecu maju. Pridru-

PREDSTAVITVE CERKVA
Še ta teden do petka lahko oddate spletni kviz. Vzame kar nekaj časa, vendar je vredno, ker si
bomo le tako utrdili poznavanje
naše dediščine. Na spletu si lahko
pomagate z besedilom ali z video
predstavitvami.
Izmed tistih, ki boste oddali v celoti in dosegli vsaj 58 točk, bomo
izžrebali.

Lahko pa oddate samo vprašanja za
svojo cerkev. Ko oddate rešitev, lahko
pozneje še popravljate.
DOLOČBE ZA UVAJANJE BOGOSLUŽJA
lahko preberete na spletni strani.
PREJEMANJE SVETEGA OBHAJILA
Ponovimo, kako
prejemamo sveto
obhajilo na roko.
Pristopimo in položimo (desničarji) levo dlan na
desno (v obliki ladje, križa). Odgovorimo amen.
Obhajalec položi hostijo v dlan. Stopimo nekoliko vstran in obrnjeni naprej z desno roko spoštljivo primemo in zaužijemo evharistični kruh. Ni
primerno, da hostijo zaužijemo šele
potem, ko se obrnemo stran ali celo
med hojo. Tudi ni primerno, da hostijo primemo kar iz obhajalčevih rok.
Pustimo, da jo položi v dlan. To drža
sprejemanja. Kristusa sprejmemo.
Ne bojmo se. Jezus se nam daje v hrano. Pomembno pa je da zlasti otroci
poskrbite, da prejemanje ostane spoštljivo in ne samo iz navade.
V lasu omejitve masko pred obhajilom
snamemo in si jo potem ponovno namestimo.

