Bogoslužje: (v času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena)
ponedeljek, 19. 10., KAMNJE ob 19.00
Pavel ob Križa,
Za † Pavlo Petrovčič,
duhovnik
Kamnje 40

GOJAČE ob 18.00
za † Draga Krkoča, Gojače 33,
p. n. Malovše 32

torek, 20. 10.,
Irena,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za zdravje v družini,
Vrtovin 17

ČRNIČE ob 18.00
za † Edvarda Brankoviča in
za vse iz družine, p. n. Črniče 24

sreda, 21. 10.
Uršula,
mučenka

SKRILJE ob 8.00
za † Vido Rebek in
† Staneta Rustja, Skrilje 48

MALOVŠE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Malovše 37

četrtek, 22. 10.,
Janez Pavel II,
papež

ni svete maše

Janez Kapistran,
duhovnik

KAMNJE ob 19.00
za † Jožefa Rijavca,
Kamnje 5
skupna večerna molitev
VRTOVIN ob 19.00
za † Borisa Feuče in vse
njegove †† domače, Vrtovin

sobota, 24. 10.,
Anton Marija
Klaret, škof

SKRILJE ob 8.00
v čast Materi Božji v dober
namen, Skrilje 67

ČRNIČE ob 18.00
v zahvalo in priprošnjo,
p. n. Črniče 29
možnost za spoved od 20.00 do 21.00

petek, 23. 10.,

24. NEDELJA
MED LETOM,
žegnanjska
25. 10.,
Darinka,
mučenka,
dan suverenosti,
d. p.

preko zoom-a od 21.00 do 22.00
ČRNIČE ob 18.00
za vse †† Krkoč
in vse žive Bavec

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS

ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Rebek in vse †† iz družine, Črniče 83
KAMNJE ob 10.30
za župnijo
Možnost za prejem obhajila:
Od 8.00 do 8.15 (Kamnje), od 9.00 do 9.15 (Kamnje),
od 9.30 do 10.00 (Črniče), od 11.15 do 11.30 (Kamnje).
Možnost za osebno spoved ali pogovor:
7.30-8.00 (Kamnje), 9.30-10.00 (Črniče) 11.30-12.00 (Kamnje).
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INŽENIR – Inženir je prišel prvič v službo in šef mu poda metlo. Inženir užaljeno pravi: »Jaz sem
vendar inženir!« »Oh, oprostite! Takoj vam bom razložil, kako deluje!«
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Ali se sme?
Ali se sme? Do kod še lahko? Pravila, pravila …
To nedeljo od Jezusa hočejo, naj pove jasno pravilo, na»Učitelj,
slednjo nedeljo bo odgovoril z največjo zapovedjo: Ljubi.
vemo,
Tudi v teh tednih se mnogi ustavljajo le na pravilih, preda si
povedih
in zapovedih, ki zaznamujejo vsakdanje življenje.
resnicoDrugi
se
ne ustavljajo le na pravilih, ampak odkrivajo, kaj
ljuben in
v resnici
vse še vedno imamo in koliko dobrega lahko naredimo seučiš Božjo daj drug za drugega.
pot ter se
Lahko smo zagledani v ograjo in se vzpenjamo namesto
ne oziraš
po
stopnicah kar po ograji. Plezamo v notranjem strahu in
na nikozato stalno godrnjamo čez tistega, ki jo je postavil. Lahko
gar, ker
ne gledaš drvimo mimo brez ograj, prepričani, da sami vse vemo in
na osezmoremo.
bo. PoLahko pa smo med tistimi, ki so odkrili ljubezen in jih
vej nam
ograja
ne moti, pa vendar gredo notranje svobodni po stotorej, kaj
pnicah.
Lahko postanemo kristjani, ki se držijo ograje ali pa
se ti zdi:
Ali smekristjani na poti, misijonarji.
mo dajati
Jezus farizejem in učiteljem postave ni mogel pomagati.
cesarju
Živeli in umrli so iskanju pravil in pravičnosti. Nikjer v evandavek ali
gelijih ne zasledimo, da so bili veseli ali da so praznovali.
ne?«
Tudi danes je enako v drugi preoMt 22,16–17
bleki. Morda danes potrebujemo
veliko zunanjega, da pokrijemo
notranjo žalost. Zato se toliko
ukvarjamo z ograjami.
Ta teden poleg korona virusa
Odlomki
zavestno iščimo še kaj drugega,
Božje besede
na naslednjo
lepega in dobrega. Namesto »Ali
nedeljo:
se sme?« poiščimo tam nekje
2 Mz 22,20–26
1 Tes 1,5–10
skrito novo zapoved.
Mt 22,34–40

župnik

NOVE OMEJITVE

Na spletni strani
si lahko preberete podrobna
navodila. Trenutno smo v oranžni regiji. Če pridemo v rdečo, ne bo več mogoče
zbiranje pri maši, lahko pa pridete
posamično k svetemu obhajilu.
• Zaenkrat je udeležba v cerkvah
dovoljena do deset ljudi vključno
z duhovnikom. Potrebno se je najaviti vnaprej. To lahko naredite
prek obrazca na spletni strani ali
po telefonu. Zbrane moram imeti število in pa kontakte za vsako
sveto mašo.
• Tudi duhovniki nosimo masko ves
čas med mašo in držimo še večjo
razdaljo; strežniki niso zraven in v
zakristiji je lahko eden za pomoč.
Petje, pevske vaje in tudi ljudsko
petje je začasno ustavljeno.
• Osebna molitev ali skupna molitev
do šest je v cerkvah dovoljena,
seveda z maskami, razkužilom in
na razdalji.
• Video prenosov po župnijah zaenkrat ne smemo imeti, lahko pa
imamo on line skupne molitve ali
nagovor. Pripravljajo pa nova navodila in bodo morda audio prenosi iz domače cerkve.
• Reden verouk bo v primeru, da ostanemo v oranžnem, ta teden samo za
mlajše do vključno 5. razreda.
• Za vse svete so prepovedana vsa
zbiranja pri maši ali skupnih molitvah zunaj. Sam bom blagoslovil
vse grobove.
• Odpade romanje na Sveto Goro in
praznovanje jubilantov v Črničah.

MOŽNOST ZA PREJEM
OBHAJILA ZUNAJ MAŠE
Pridete ob določenih urah,
sedaj nekoliko spremenjene
ure in razpotegnjen čas, da lahko
prihajate razporejeno. V času, ko
je obhajanje, se ne zadržujte v
cerkvi. Družine lahko pridete skupaj. Spoštljivo prejmete obhajilo
in po krajši osebni molitvi odidete
skozi zakristijo.
MOŽNOST ZA
SVETO SPOVED ALI POGOVOR
Na voljo bom ob nedeljah ob napisanih urah. V Kamnjah in Črničah, v
spovednici. Tudi v soboto zvečer v
Črničah. Vzemite si čas, bodite brez
skrbi. Pregrada je zaščitena s folijo,
prostor za spovedanca se zrači in
razkužuje. Lahko pokličete tudi za
pogovor ali spoved med tednom v
župnišču ali cerkvi po dogovoru.
POŽIVIMO MOLITEV
Vabim, da se povežemo v molitvi rožnega
venca po domovih.
Če bomo temu namenili le delček časa,
ki ga namenimo medijem, bo zelo veliko.
Še posebej prosim starše, da
doma ohranite ali vpeljete molitev
desetko za izžrebane družine sošolcev. Ta zlata nit nas bo držala v
prenapolnjenem dnevnem ritmu in
odprla pot skozi osebne in družinske preizkušnje.

V času epidemije molimo vztrajno rožni
MISIJONSKA NEDELJA
Ker se ne more- venec in naslednjo molitev.
te udeležiti svete
Molitev za zdravje v času epidemije
maše, lahko dar za
koronavirusa COVID-19
misijone
darujete
v označen nabiralOče usmiljenja in tolažbe,
nik, ki bo v cerkvi
tvoj Sin Jezus Kristus
do petka. Lahko tudi nakažete na
nam je s križem pokazal
župnijski trr.

SKUPNA SPLETNA MOLITEV
Škofije dovoljujejo,
da se preko spleta
povežemo v molitvi.
Tako vas vabim, da
se v četrtek zvečer
župljani povežemo
v skupno molitev rožnega venca med 21. in 22. uro. Sam bom
pred Najsvetejšim, povežite se
preko aplikacije zoom. Povezavo
boste našli na spletni strani.
HVALEŽNICA – ČEŠČENJE
V Črničah letos odpade
skupna maša in češčenje. Vabim pa vas, da
se zapišete za celonočno češčenje od 21. do
7. ure. Prijavite po urah
prek spletnega obrazca (zelo preprosto) ali po telefonu ali se vpišete na list v cerkvi. Potrebujem
točen razpored, kajti tudi če ne
bomo več v oranžnem, je dovoljeno, da prihajate posamično ali
skupaj iz istega gospodinjstva.

vrednost trpljenja.
Pomagaj našim
bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni
in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem
pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem
daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali
v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo
čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu
daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli
s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

***
»Domača naloga« za ta teden:
Iščimo druge novice in druge pogovore.
Namesto teme korona odkrijmo in delimo kakšno dobro novico.

