Bogoslužje:
V času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena,
med dnevom obe župnijski cerkvi odprti za osebno molitev.
ponedeljek, 2. 11., ob 7.00
za duše v vicah, Vrtovin 89
Spomin vseh
vernih rajnih
torek, 3. 11.,

Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

ob 20.00 spletne večernice (zoom)

ob 18.00
Za zdravje obolelih in zdravstvenih delavcev
Možnost za spoved ali pogovor: v Črničah od 18.30 do 19.00

ob 20.00 spletne večernice

sreda, 4. 11.

ob 18.00
za † Franca Kravosa, Skrilje 77

četrtek, 5. 11.,

ob 18.00
za † Felicijana Furlana, Kamnje 2a

Karel (Drago)
Boromejski, škof
Zaharija in
Elizabeta,
starši J. Krstnika
petek, 6. 11.,
Lenart,
opat

sobota, 7. 11.,

Obletnica posvetitve
koprske stolnice

ob 20.00 spletne večernice

od 21.00 do 22.00 skupna večerna molitev preko zoom-a
ob 18.00
za †† Brecelj in Bratina, Vrtovin 55
ob 20.00 spletne večernice

ob 8.00
za †† Avgusta in Marijo Čibej, p. n. Ravne 16
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

32. NEDELJA
MED LETOM,
ZAHVALNA,
8. 11.,
Elizabeta od Svete
Trojice, redovnica

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).

***
»Domača naloga« za ta teden:
Dan bom poskušal začeti in skleniti z zahvaljevanjem. Vsak dan se spomnim
treh stvari ali ljudi, za katere sem hvaležen.
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VZROK – Zakaj je Gorenjska najbolj okužena regija?
Ker za jemanje brisov uporabljajo isto palčko.

vsi sv
vsi
svet
etii
1. novembra 2020
44/2
/ 0

S telesom
Sveto Bernardko poznamo kot vidkinjo iz Lurda. Njeno
telo so po 30 letih izkopali iz groba v prisotnosti škofa iz NeBlagor
versa, dveh zdravnikov in drugih. Ugotovili so, da sta njen
vam,
križ in rožni venec sicer oksidirala, njeno telo pa je ostalo
kadar
nestrohnjeno. Potem so jo umili in preoblekli in ponovno
vas bodo
zaradi
pokopali v novo dvojno krsto. V letu 1919 so njeno telo
mene zaizkopali drugič, leta 1925 pa tretjič. Njeno telo je še danes
sramovali
ohranjeno in leži v stekleni krsti v Neversu.
in pregaPo nestrohnjenih telesih nekaterih svetnikov nam Bog
njali in
vse hudo
sporoča, da so tudi naša telesa namenjena za nebesa. Telo
zoper vas nam je dano, da bi lahko ljubili. Telo tako postane zakralažnivo
ment.
govorili.
Bernardka je več let prebolevala astmo, kostno in pljučno
Veselite
in radujte tuberkulozo. Komaj se je lahko premikala. Malo pred smrtjo
se, kajji je neki novinar postavil vprašanje: Sestra, ali vam je težti veliko
ko, ker ste bolni?« Odgovorila je: »Bog ve, da mi je težko.
je vaše
plačilo v
Vse življenje sem želela poučevati otroke, a sedaj se jih
nebesih.« moram izogibati, da jih ne okužim s tuberkulozo. Vse življeMt 5,11–12
nje sem želela negovati bolnike,
sedaj pa moram eno od bolniških
sester omejiti od drugih bolnikov,
ker mora skrbeti zame. Vse življenje sem hotela iti po svetu in
klicati ljudi, da bi skupaj z menoj
hvalili Boga, in poglejte, sedaj ne
Odlomki
morem sama iti niti preko sobe.«
Božje besede
na vse svete:
Potem pa je dodala: »Vendar
Raz 7,2-4.9-14
vem, da je to Božja volja. In zato
1 Jn 3,1-3
sem najsrečnejše bitje na svetu.
Mt 22,34–40

Še lahko darujete
To lahko brez skrbi zapišete. Svoje
za svete maše za
usode ne bi zamenjala z nobenim
duše v vicah. Nana svetu.« In novinar je zapisal:
mene lahko na»Zdi se, kakor da se je v njenih
ročite po telefonu
bolečinah Bog spustil na zemljo.«
ali e-pošti.
Blagor tistim ki so v življenju svoObe župnijski
je prikrajšanosti spremenili v ljucerkvi sta čez dan odprti, dovoljebezen. Naša telesa bodo pokopana je osebna molitev.
na. Blagor tistim, ki so se na poti
skozi telo združili z Bogom.
SKUPNA MOLITEV VEČERNIC
župnik
Vsak večer, razen v četrtek,
se lahko pridružite skupni molitvi večernic na
spletni zoom povezavi ali s kodo
MOLITEV ZA RAJNE
srečanja: 839 2356 1523.
Danes popoldne blagoslavljam po- Ob četrtkih je na isti povezavi od
kopališča, od 14. ure od Skrilj proti 21. do 22. ure adoracija, molitev
Črničam, ko se oglasi zvon v vsaki pred Najsvetejšim.
vasi. V tem času doma molite za
vaše pokojne.
DNEVNA BOŽJA BESEDA
Ob 18. uri se bodo oglasili zvono- Na spletni strani lahko prisluhnite
vi. Zberemo se pri molitvi rožnega dnevnim odlomkom Božje besede.
venca po domovih za vse pokojne,
ki potrebujejo našo pomoč. Molitev HVALA
naj bo tudi prošnja njim za naše Za misijone smo skupaj zbrali in
zdravje in rešitev pred kugo.
poslali naprej v Črničah 223,51, v
Kamnjah 300,20 evrov.
SPOMIN VERNIH RAJNIH
Hvala za darovano bero in za daTudi ponedeljek je namenjen mo- rove, s katerimi skrbite za potrebe
litvi za rajne in po papeževem na- župnije tudi v teh razmerah.
menu. Duhovniki lahko ta dan darujemo več maš v ta namen.
DAR ZA MEŽNARJE
V teh dneh lahko prejmete popol- Na srečanju ŽPS v Kamnjah ste
ni odpustek in ga darujete za koga predlagali in sklenili, da bomo na
od pokojnih, potem ko ste molili za zahvalno za mežnarje, ki vse leto
pokojne ter prejeli zakrament od- skrbijo za sprotne stvari po naših
puščanja in obhajila. Letos je dar cerkvah, zbirali dar. Nekateri ste
odpustka razširjen na ves mesec se jih že do sedaj redno spomnili.
november. Več o odpustkih najdete Tudi majhen dar je izraz pozornona spletni strani.
sti in hvaležnosti. V nedeljo lahko

oddate v označen nabiralnik v tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
cerkvi (dar bomo razdelili na vse) Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.
ali jim izročite osebno.
Nekdo prebere evangeljski odlomek:
Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile. Kamen so
našle odvaljen od groba in stopile
so noter, a telesa Gospoda Jezusa
niso našle. Ko so bile zaradi tega
zbegane, sta nenadoma stopila k
njim dva moža v sijočih oblačilih.
Prestrašile so se in povesile obraz
k tlom. Ona dva pa sta jim rekla:
»Kaj iščete živega med mrtvimi?
Ni ga tukaj, temveč je bil obujen.
Spomnite se, kako vam je govoril,
Ob uri, ko se bodo oglasili zvonovi in ko je bil še v Galileji!
bo duhovnik sam blagoslavljal grobove na naših pokopališčih je pri- Zvsem zaupanjem prosimo zdaj
troedinega Boga za vse rajne:
merno, da sedemo okoli mize.
Na mizo postavimo svečo. Otroci in 1. Gospod Jezus, izbriši vsem rajtudi vsi ostali naj naberejo prej pri- nim grehe in jim odpusti krivdo.
merne gladke kamne in naj jih polo- 2. Gospod Jezus, prosimo te za
žijo na mizo h križu in sveči.
vse naše drage rajne, naj bodo
rešeni oblasti teme in bodo priVoditelj: V imenu Očeta in Sina in druženi svetnikom v nebesih.
Svetega Duha. Vsi: Amen.
3. Gospod Jezus, potolaži vse, ki
Zbrala nas je ljubezen do sorodni- jih je smrt njihovih dragih rajnih
kov, prijateljev in znancev, ki so prizadela.
že odšli od nas. Verujemo, da se s 4. Gospod Jezus, pomnoži nam
smrtjo njihovo življenje ni konča- vero, utrdi upanje in povzdigni v
lo. Zato bomo zanje molili in prosili naših srcih hrepenenje po nebeBoga usmiljenja in pomoči.
sih.
5. Gospod Jezus, prosimo te za
***
tistega izmed nas, ki bo prvi šel
Voditelj: Večni Bog, tvoj ljublje- za našimi pokojnimi, naj ga smrt
ni Sin in naš Gospod Jezus Kri- najde pripravljenega na srečanje
stus je premagal smrt in prešel s Teboj.
v večno življenje. Naj se naši 6. Gospod Jezus, prosimo te tudi
pokojni udeležijo njegove zma- zase, obvaruj nas temnih ur obuge nad smrtjo in uživajo večno pa in strahu pred smrtjo.
srečo v gledanju tebe, ki si naš
Stvarnik in Odrešenik. Po na- Oče naš ...
šem Gospodu Jezusu Kristusu,

ZVONJENJE V GOJAČAH
Delo je opravljeno. Ta teden so
bili narejeni še zadnji posegi.
Skupna naložba je 12.318, od
tega sam zvon 5.600. Zbrali smo
10.076, ostaja še 2.242. Hvala
darovalcem in vsem, ki ste prispevali veliko dela in skrbi ter
tako poskrbeli, da je bil strošek
precej manjši.
***
Družinsko bogoslužje popoldan ob blagoslovu grobov

