Bogoslužje: (v času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena,
med tednom audio, v nedeljo video prenos)
ponedeljek, 26. 10., ob 18.00
Lucijan in Marcijan, za † Draga Novinca, Skrilje 67
mučenca

ob 20.00 spletne večernice (zoom)

torek, 27. 10.,
Sabina Avilska,
mučenka

ob 18.00
za †† Ivana in Ido Vodopivec, Vrtovin 17a
Možnost spoved ali pogovor: v Črničah od 18.30 do 19.00
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ob 20.00 spletne večernice

sreda, 28. 10.

ob 18.00
Simon in Juda Tadej, za zdravje, p. n. Bajec
apostola

četrtek, 29. 10.,

Ermelinda (Linda),
devica

petek, 30. 10.,
Marcel,
mučenec

ob 18.00
v priprošnjo Devici Mariji za zdravje na duši in telesu, p. n. dar.
od 21.00 do 22.00 skupna večerna molitev preko zoom-a
ob 18.00
za †† Marijo Štrukelj in Milko Kandus, Vrtovin 10c
Možnost za prejem obhajila: v Kamnjah od 19.00 do 19.15
Možnost spoved ali pogovor: v Kamnjah od 18.30 do 19.00

ob 20.00 spletne večernice

sobota, 31. 10.,

ob 8.00
Alfonz Rodrigez,
za †† starše Stanislavo in Ladislava Bavčarja, Vrtovin 95a
red., dan reformacije Možnost za prejem obhajila: v Črničah od 19.00 do 19.15
Možnost spoved ali pogovor: v Črničah od 18.00 do 19.00

ob 20.00 spletne večernice

VSI SVETI
1. 11.,

ob 9.00
za župnijo
Možnost za prejem obhajila:
od 8.00 do 8.15 (Kamnje), od 10.00 do 10.15 (Črniče),
od 11.00 do 11.15 (Kamnje).
Možnost za osebno spoved ali pogovor:
7.30-8.00 (Kamnje), 10.15-10.45 (Črniče) 11.15-11.45 (Kamnje).
Popoldne od 14. ure blagoslov grobov na pokopališčih,
ko bo zvonilo, od Skrilj proti Črničam.

ponedeljek, 2. 11., ob 18.00
za duše v vicah, Vrtovin 89
Spomin vseh
vernih rajnih

 Za

Živel sem kot žival

ob 20.00 spletne večernice

ob 20.00 spletne večernice

ko nec

DOMAČA NALOGA – Šolarji so dobili domačo nalogo napisati dva stavka s petimi glagoli. Julija je
napisala: »Naša mama pere, lika, čisti, šiva, kuha. Oče kadi, sitnari, pije, jé in spi.«

Sveta mati Terezija je pripovedovala: »Naše sestre in bratje v Kalkuti delajo za najubožnejše med ubogimi, ki so
»Učitelj,
nezaželeni, neljubljeni, bolni in umirajo, delajo za gobavce
katera je
in za majhne otroke. Toda povem vam, da v 25 letih nisem
največja
zapoved v nikoli slišala ubožca, ki bi se pritoževal ali preklinjal in se
postavi?« čutil nesrečnega.
Rekel mu
Spominjam se, da sem nekoč našla na ulici človeka, ki
je: »Ljubi
so ga črvi skoraj požrli. Rekel mi je: 'Na ulici sem živel kot
Gospoda,
žival, umrl bom pa kot angel, ljubljen in negovan.' Resnično
svojega
Boga,
je umrl kot angel, lepe smrti.
z vsem
In mi? Bomo umrli ljubljeni? Nismo na cesti in ne razjedasrcem, z
jo nas črvi. Toda včasih se med seboj grizemo in objedamo
vso dušo
in z vsem kot živali. Dano nam je bilo zelo veliko, vendar se sodobni
mišljeljudje tako pogosto pritožujemo. In s pritoževanjem samo
njem. To
razodevamo, kako zelo hrepenimo po ljubezni.
je najJudje so si izdelali 613 pravil. In Jezusa so vprašali, katera
večja in
prva zazapoved je največja. Toda v Svetem pismu so zapovedi vepoved.«
dno napisane šele po spominjanju. Najprej piše: se vedno
Mt 22,36–38 spominjaj, kaj vse je Bog že naredil za nas in zate. Šele
potem boš lahko živel zapoved ljubezni. Ne moreš dolgo
ljubiti in se žrtvovati iz svoje moči. Prej ali slej pride preizkus. Tudi sedanja kuga je preizkus, skozi katerega pride
na dan marsikaj, kar je v
nas potlačeno. Najprej se
spominjaj, potem ne boš
Odlomki
več čutil potrebe, da bi se
Božje besede
na vse svete:
pritoževal.
Raz 7,2-4.9-14
1 Jn 3,1-3
Mt 22,34–40

župnik

MED TEDNOM IN ZA PRAZNIKE
je prepovedano vsako zbiranje pri
maši in drugih bogoslužjih.
Maševal bom vsak dan ob oznanjeni
uri v kamenjski ali črniški župnijski
cerkvi. G. Lestan bo maševal po dogovoru. Bogoslužje, tudi večernice lahko
spremljate po neposredni avdio povezavi na župnijski spletni strani. Video
prenos danes ob 10.30, na vse svete
ob 9. uri. Maša in večerna molitev rožnega venca vsak dan na radiu Ognjišče, sledite katehezam in bogoslužju
Martina Goloba ... Svete maše lahko
kadar koli naročite po telefonu ali e-pošti. Obe župnijski cerkvi sta čez dan
odprti, dovoljena je osebna molitev.
Svete maše lahko kadar
koli naročite po telefonu ali
e-pošti.
Obe župnijski cerkvi sta
čez dan odprti, dovoljena
je osebna molitev.
SPOVED, OBHAJILO, ODPUSTEK
Možnost za spoved ob napisanih urah
ali pokličete za dogovor. Spovednica
se razkužuje in zrači, pregrada je zatesnjena. Lahko pokličete in se dogovorimo za čas tudi zunaj spovednice.
V teh dneh lahko prejmete popolni odpustek in ga darujete za koga od pokojnih, potem ko ste molili za pokojne
ter prejeli zakrament odpuščanja in
obhajila. Letos je dar odpustka razširjen na ves mesec november. Več o odpustkih najdete na spletni strani.
SKUPNA MOLITEV VEČERNIC
Vabim vas, da smo povezani v molitvi
večernic. Dobimo se na spletni aplikaciji zoom ob stalni večerni uri, ob
20.00. Besedila bodo dostopna na zaslonu. Seveda, kadar se bo kdo lahko
pridružil. Tisti, ki nimate te možnosti,
lahko spremljate samo zvočno po avdio povezavi na župnijski strani. To

je molitveno bogoslužje s psalmi in
prošnjami. Povezuje nas z občestvom
vse Cerkve, saj povsod isti dan molimo iste psalme.
ČETRTKOVA VEČERNA MOLITEV
V četrtek smo se zbrali v lepem občestvu. Tudi ta teden se dobimo prek aplikacije zoom v četrtek od 21. do 22. ure.
PRAZNIK VSEH SVETIH
IN DAN VERNIH DUŠ
Letos bodo ti dnevi drugačni. Na grobove se odpravite osebno in tam zmolite za vaše pokojne. Skupnih molitev
in blagoslovov grobov ni.
V nedeljo popoldne bom od 14. ure
sam blagoslavljal grobove po pokopališčih od vzhoda proti zahodu. Ura ni
določena, med molitvijo bo zvonilo v
posameznih cerkvah. Vabljeni, da se
pridružite z molitvijo rožnega venca
za vaše pokojne.
V nedeljo, na predvečer dneva vernih
duš, bo zvonilo v vseh cerkvah. Letos
se ne dobimo pri skupni molitvi celega rožnega venca, če le morete, se v
tem času zberite doma pri skupni ali
osebni molitvi. Pokojni v vicah, zlasti
tisti, za katere nihče ne moli ali daruje
svete maše, vam bodo zelo hvaležni
in vam bodo na svoj način povrnili.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ohranjajmo lepo navado, da ob prazniku darujete za svete maše za duše
v vicah. V ta namen bosta v obeh župnijskih cerkvah nabiralnika do ponedeljka zvečer.
BLAGOSLOVLJENA VODA
je na voljo v župnijski cerkvi. Vabim
vas, da si jo natočite, z njo tudi sami
pokropite grob ter jo imate tudi doma.
Blagoslovljene vode že dalj časa ni
v kropilnikih, zato je toliko bolj pomembno, da jo uporabljate doma. Je

vez, ki nas povezuje s krstom, ima
moč nad skritim delovanjem zla,
škodljivimi vplivi nekaterih alternativnih zdravilstev, prekletstev in
drugimi oblikami delovanja hudobnega duha. Povezuje nas s Kristusovo z zmago nad smrtjo.
SVEČA
Je za kristjane simbol Božjega življenja v nas. Zato prižgana sveča
na grobu za kristjana ni okras in ni
le hvaležen spomin. Spominja na
velikonočno svečo, ki jo prižgemo
ob praznovanju vstajenja. Je znamenje luči, ki jo izžarevajo svetniki.

ki po domovih z molitvijo laže spremljali
to sveto opravilo.
3. Verniki naj med prazniki v domači
župniji opravijo sveto spoved, prejmejo
sveto obhajilo, darujejo za svete maše
za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani
Katoliške cerkve v Sloveniji.
4. Namesto nakupov cvetja in sveč
škofje vabijo vernike, da pri domačem
duhovniku darujejo za svete maše (za
svoje pokojne sorodnike, za zdravje v
družini, za blagoslov pri delu, za srečen
zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne intencije in
za vzdrževanje župnije.

HVALA
Za misijone smo ta teden darovali:
v Črničah 173,53, v Kamnjah 287,98.
Hvala tudi za darovano bero in za
darove, s katerimi skrbite za potre- 5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. novembra) in spobe župnije tudi v teh razmerah.
minom vseh vernih rajnih (2. novembra)
ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijPriporočila Slovenske škofovske
skih cerkvah ter povabijo k družinski in
konference za obhajanje praosebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).
znika vseh svetih in spomina
vseh vernih rajnih
6. Župniki naj predlog družinske molitve
1. Zaradi zdravstvenih razmer se na
praznik vseh svetih in spomina vseh
vernih rajnih opusti tradicionalno
obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani
svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne.

za pokojne za oba večera objavijo na
spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani
Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.

7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter
verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega
2. Duhovniki naj blagoslovijo vse zdravja in zdravja bližnjih.
grobove na pokopališču z enega saSlovenska škofovska konferenca
mega kraja (pri pokopališki kapeli
ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob
***
vhodu), brez blagoslova posameznih
grobov in brez navzočnosti vernikov. »Domača naloga« za ta teden:
Blagoslov grobov naj spremlja zvo- V pogovorih in pri sebi se odpovm vsakemu
njenje zvonov župnijske cerkve in neizrečenemu in izrečenemu pritoževanju
pokopaliških kapel. Tako bodo verni- in zavestno prisluhnem drugemu.

