Bogoslužje:
V času svete maše je cerkev zaprta, udeležba ni dovoljena, neposredni prenos.
Med dnevom obe župnijski cerkvi odprti za osebno molitev.
ponedeljek, 16. 11., ob 18.00
Gertruda (Jerica),
za † Justino Kočevar, Potoče 23, zadušnica

ob 20.00 večernice na zoom-u

redovnica

torek, 17. 11.,

Elizabeta Ogrska,
redovnica

ob 18.00
za † Alojza Černigoja, Vrtovin 37
ob 20.00 večernice na zoom-u

Neki človek

sreda, 18. 11.
Posvetitev bazilik sv.
Petra in Pavla

ob 8.00
za †† starše in Marijo Bratina, Kamnje 29

četrtek, 19. 11.,

ob 18.00
za † Valerijo Lozar, Kamnje 62

petek, 20. 11.,

ob 18.00
za † Jana Zelinščka, p. n. darovalca

Neža Asiška,
devica

ob 20.00 večernice na zoom-u

od 21.00 do 22.00 večerna molitev na spletu (zoom in Youtube)

Edmund,
kralj

ob 20.00 večernice na zoom-u

sobota, 21. 11.,
Darovanje Device
Marije

ob 8.00
za † Dominika in Pavla Batagelja, Kamnje 9
ob 20.00 večernice na zoom-u

34. NEDELJA
ob 9.00
MED LETOM,
za župnijo
KRISTUS KRALJ,
obhajilo in spoved samo osebno ob vnaprej dogovorjeni uri.
začetek Tedna
karitas
22. 11.,
ob 20.00 večernice na zoom-u
Cecilija,
devica in mučenka

»Domača naloga« za ta teden:
V pogovoru z najbližjimi ta teden večkrat uporabim besede »prosim«, »hvala«, »oprosti«. Papežev recept.
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SREČA – Janezek na cesti ni bil previden in povozil ga je kolesar. »Fantič moj, danes imaš pa res srečo!«
»Kakšno srečo neki, saj ste me povozili s kolesom!« »Že, že, ampak jaz sem strojevodja
in po navadi vozim lokomotivo ...«

Priznam, da prilike o talentih tudi sam dolga leta nisem
pravilno razumel. Zanimivo je, da se prilika začne z »neki
»Nečlovek«. Ne pove, o kom je beseda. Nekaj pa je tu zelo pobeško
membno. Izročil jim je svoje premoženje.
kraljeNe gre za naravne talente, ki smo jih prejeli in se je od
stvo bo
tega
prijelo, da je nekdo bolj talentiran, drugi pa manj.
podobno
Izročil jim je vse. Bog nam je dal vse, ker je dal samega
desetim
sebe. Več ni mogoče.
devicam, ki
Neki človek »se je odpravljal na potovanje«. Dal nam je
so vzele
svobodo. In dal nam je možnost, ali bomo skozi te njegove
svoje
talente odkrili njega kot Očeta ali pa ga bomo vse življenje
svetilke
doživljali kot Gospodarja. Kdor je odkril Boga kot Očeta,
in šle
bo vedno gledal, kaj vse že ima in se mu bo še dalo! »Zato
ženinu
Jezus sklene: »Kdor ima, se mu bo dalo, kdor pa nima, se
naproti.
Pet izmu bo vzelo …«
med njih
Za Boga torej sploh ni pomembna količina. Enako je poje bilo
hvalil onega z desetimi in tega s petimi talenti. In enako bi
nespaju pohvalil, če bi jima ne uspemetnih
lo pridobiti še pet, deset drugih
in pet
talentov. Kajti dala sta jih in
preudarnih.«
jih nista držala »na varnem«.
Mt 25,1–2
Sodba torej ne bo v tem, koliko
smo količinsko naredili, ampak
kakšen odnos se je stkal iz preOdlomki
jetega premoženja. Tistemu, ki
Božje besede
je zakopal talent, ni pomoči,
na nasledno
nedeljo:
kajti Bog zanj ostaja Gospodar.
Ezk34,11–12.15–17
»Gospodar, vedel sem, da si
1 Kor 15,20–26.28
Mt 25,31–46
trd človek …«

»Neki človek« ti je torej dal vse.
Toliko, kolikor je prostora v tvojih
odnosih. Ne v glavi, v odnosih! Od
tebe pa je odvisno, ali boš skozi to,

za kratko branje Božje besede. Božja
beseda med drugim varuje vaš dom
pred vplivi zla. Sveto pismo deluje
tiho, vendar globoko in zanesljivo.

kar ti je dal, prepoznal njegovo ljubezen. Kdor svojo vero skriva v zasebnem predalu, na varnem, Boga ne bo
nikoli razumel. In nikoli ne bo izkusil,
kaj pomeni biti sin ali hči.

VEROUKA
kot kaže, še nekaj časa ne bo kot
običajno. Z nekaterimi skupinami se
bomo dobili na krajšem srečanju preko zooma, drugi se potrudite in se posvetite katehezi, ki jo dobite po e-pošti. Starši boste naredili daleč največ,
če boste doma vpeljevali lepe krščanske navade in vsakdanjo molitev.

Sinu in hčerki ni več treba tekmovati niti kupovati. In ne bo se ti več
treba bati za življenje, ker si ga že
dal naprej. Ne bo ti več treba trpeti tesnobe, pa naj pridejo še tako MOLITEV VEČERNIC
Vabim, da se ob 20. uri kdaj pridružite
hudi časi.
župnik

NOVE OMEJITVE
Z ustavitvijo vsakršnega zbiranja tudi
niso več dovoljene oznanjene ure za
prejem obhajila ali spovedi. Obhajilo
lahko še vedno prejmete, dovoljeno
pa ga je deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. Z
veseljem si bom vzel čas bodisi med
tednom bodisi v nedeljo. Vnaprej se
dogovorimo za uro. Najlaže mi je, če
sporočite kar po obrazcu na spletni
strani; pozneje bom odgovoril, potrdil
uro in kraj. Seveda lahko tudi pokličete ali pošljete sporočilo.
Lahko obiščem tudi na domu, kjer želite, sporočite.
POSKRBIMO ZA KRŠČANSKO ŽIVLJENJE
V teh časih se še bolj pokaže, koliko
»olja« je v naših svetilkah. Poskrbite
za redno vsakdanjo molitev. Sedaj je
še toliko bolj pomembno, da si doma
določite red in čas, ko vsaj nekaj glasno zmolite skupaj. Poskrbeti je treba
tudi za branje in ne le za mnoge spletne vsebine. Priporočam, da v dnevni
red zjutraj dodate dve ali tri minute

skupni molitvi večernic. Tisti, ki imate možnost, po aplikaciji zoom (koda
srečanja: 839 2356 1523).

NEPOSREDNI PRENOS
Iz župnije prenos na Youtube kanalu
v četrtek, večerna molitev med 21. in
22. uro, in v nedeljo nedeljska maša
ob 9. uri. Med tednom lahko spremljate delavniške maše po zvočni neposredni povezavi.
Na Radiu Ognjišče prenos maše vsak
dan ob 19. uri, potem rožni venec, in
v nedeljo ob 10. uri.
SVETA CECILIJA
V nedeljo je god svete Cecilije. Ob tem se v
imenu vseh zelo zahvaljujem organistom, zborovodjem in pevcem, ki
zvesto skrbite za lepoto
bogoslužja v obeh župnijah. Letos, ko se ne moremo normalno zbirati pri maši, se še toliko bolj
zavedamo, kako pomembna sta petje
in glasba pri bogoslužju. Ko se bomo
spet lahko zbirali, zelo želim, da se
pridružite še novi na vajah in tako poskrbite za našo župnijsko skupnost.

MAŠE ZA RAJNE
Za maše za duše pokojnih ste darovali še v tem tednu; skupaj v Črničah 176, v Kamnjah 307 evrov. Hvala za vaš dar.
HVALA
Za mežnarje ste darovali: v Črničah
30, v Kamnjah 189 evrov. Prosim,
da se mežnarjev v svoji vasi še naprej spomnite tudi osebno.
Hvala za vaše darove ob hvaležnici
in za bero.
DAROVI ZA CERKEV
Hvala za darove, ki jih za potrebe
župnije prispevate osebno, v nabiralnik ali na trr župnije. V tem tednu
ste za cerkev darovali, v Črničah
135,50, v Kamnjah 335,00.
HVALA,
da ste v Črničah na župnijski cerkvi
sami poskrbeli za zaključna dela pri
menjavi oken, 150 tekočih metrov
zunanjih špalet. In hvala za višinsko
delo, popravilo dela strehe na vzhodni strani.
Hvala za opravljena dela v župnijski
pisarni v Kamnjah tudi v tem tednu.
***
Iz navodil slovenskih škofov
13. novembra
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter
katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega
naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so
zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču
oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob
nedeljah ne morejo udeležiti svetih
maš, podeljujemo spregled od ne-

deljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
4. Verniki naj nedeljske svete maše
spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom
(prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto
mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem
terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti
zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega
gospodinjstva. V tem primeru se vernik
z duhovnikom po telefonu ali e-pošti
predhodno dogovori za določeno uro, ko
bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi,
kapeli ali na drugem primernem kraju.
Udeležba pri individualnem obhajilu je
dovoljena samo zdravim vernikom, ki
nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena
zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene
družine ali članov istega gospodinjstva.
7. Spovedovanje je dovoljeno samo po
predhodnem dogovoru. V spovednicah
mora biti nameščena ustrezna zaščita
med spovedancem in spovednikom (npr.
PVC-folija) (...).
10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu
je lahko navzoča družina oziroma člani
skupnega gospodinjstva.
11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
12. Župnijske pisarna je lahko odprta
za srečanje z eno osebo ali eno družino
ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in
vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. (...)

