Bogoslužje:
Med tednom udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Obhajilo ali spoved lahko brez najave vsak dan po sveti maši.
Na nedelje brez udeležbe, samo video prenos in obhajilo.
KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
ponedeljek, 1. 2.,

Brigita Irska,
redovnica

v zahvalo Svetemu Duhu in Materi Božji, Kamnje
od 17.30 možnost za spoved

četrta
četr
ta ned
edel
elja
el
ja med let
etom
om
31. januarja 2021
5//21

ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 2. 2.,

Jezusovo darovanje,
svečnica,
Simeon in Ana, preroka

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Angela Volčiča in vse †† iz družine, Črniče 69c

Deli in vladaj

KAMNJE ob 18.30 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Dušana Lozarja, Vrtovin 25a

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 3. 2.
Blaž,
škof in mučenec

SKRILJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Anđelko Ciglar, Skrilje 91b

četrtek, 4. 2.,

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

ob 20.00 večernice na Zoomu

Oskar,
škof

za †† sorodnike Kamnje 15 in 38, p. n.
po maši kratko češčenje

ob 20.00 večernice na Zoomu

prvi petek, 5. 2.

VRTOVIN ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Agata,
devica in mučenka

za † Viktorja Černigoja, Vrtovin 108, 8. dan
od 17.30 možnost za spoved, po maši kratko češčenje

ob 20.00 večernice na Zoomu

prva sobota, 6. 2.,
Pavel Miki
in japonski mučenci

ČRNIČE ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

v zahvalo mami Mariji, p. n. darovalca
od 17.15 možnost za spoved
ob 20.00 večernice na Zoomu

PETA
NEDELJA
MED LETOM,
7. 2.,
Rihard, kralj

ČRNIČE ob 9.00 (brez udeležbe, prenos na YouTube)

Vsi so se
tako začudili, da
so razpravljali med
seboj:
»Kaj je to?
Nov nauk
z oblastjo! Celo
nečistim
duhovom
ukazuje
in so mu
pokorni.«
(Mr 1,27)

za župnijo

Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 11.00 do 12.00
v Črničah od 9.45 do 10.45
ob 20.00 večernice na Zoomu

 Za

ko nec

ANGLEŠKI SEV – Angleški sev virusa je že pri nas! Včeraj sem videl nekoga, ki se je peljal od
sosedove kleti proti domu po levi strani.

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Job 7,1–4.6–7
1 Kor 9,16–23
Mr 1,29–39

Stari rek »divide et impera«, deli in vladaj, je držal, drži in
bo držal. Ko je Jezus začel učiti v shodnici, se je tam pojavil
tudi »človek z nečistim duhom«. In začel je vpiti. To je hudičev način. Na eni strani se kriva in je potuhnjen, na drugi pa
kriči.
Tega kričanja je v zadnjem letu zelo veliko. Kričimo namreč
lahko na več načinov. Ne le z grlom. Po družabnih omrežjih
je veliko govorjenja in malo poslušanja. Kričim lahko tudi z
bolestno navezanostjo na lastno mnenje.
»Človek z nečistim duhom.« Po Mojzesu je bilo za jude nečisto to, kar je bilo v sebi razdeljeno in ni nikamor spadalo.
Svinja je bila nečista, ker ima parklje in ni prežvekovalec.
Torej ni nečista zaradi tega, ker se valja po blatu.
Tudi človek ni nečist zaradi umazanije od zunaj. Nečisti duh
je duh razdeljenosti. Človek, ki je v sebi razdeljen, težko ali
pa ne more sprejemati drugega. Ker je razdeljen, ima lahko
težišče le v sebi, ne v drugem. Drugi postane samo dodatek.
Lahko se trudim biti prijazen in ljubeč do drugega, vendar bo
prej ali slej prišla na dan moja resnična drža. Tudi človekova
spolnost postane nečista na ta način.
Tudi Pavel to nedeljo govori o
razdeljenosti. Ne gre za to, da
je zakonsko, družinsko življenje
manj vredno kot duhovni poklic.
Sploh ne. Sveto pismo kaže, kako
lahko človek svoj poklic živi z
vsem srcem, nerazdeljeno. Kaj to
pomeni? Svojih vsakdanjih stvari ne živim več ločeno: nekaj za
Boga in nekaj za vse drugo.
»Deli in vladaj.« Hudič ima to taktiko.

In vidimo, kako mu uspeva med
nami v družbi. Kako išče špranje, se
vanje naseli in začne kričati. Izkušeni eksorcisti povedo, da se hudič
najraje naseli v rane, ki niso bile odpuščene. In potem ima oblast. Vidimo, kako velika je želja človeka po
oblasti. In kako že doma v družini
deluje mehanizem: »deli in vladaj«.
Toda ljudje so »strmeli nad njegovim naukom, kajti učil je kakor tisti,
ki ima oblast, in ne kakor pismouki.« Resnično oblast ima tisti, ki ve,
komu pripada. Ta, ki v sebi ni razdeljen. Hudič ve veliko o Bogu. Vendar
mu ne pripada. Kaj pa ti?
župnik

BOGOSLUŽJE
Še naprej z omejitvami. Vabim vas,
da pridete in prejmete obhajilo. To je
hkrati »mini romanje«. V cerkvi se
lahko ustavite v tišini in zbranosti. Za
udeležbo pri maši med tednom (in na
svečnico) se v obeh župnijskih cerkvah lahko vpišete na list, na podružnicah po dogovoru.
MOLITEV VEČERNIC
sedaj spet vsak večer ob 20. uri. Dobimo se na Zoomu, spremljate lahko
tudi po avdio povezavi in sledite besedilu: na hozana.si/brevir.
STARŠI
S starši prvoobhajancev iz obeh župnij se dobimo v ponedeljek ob 20.30
na Zoomu. Veroučne skupine še naprej na daljavo.
Poskrbite najprej, da imate doma
lepe krščanske navade in da vpeljete
skupno molitev. To je daleč največ.
Lahko si skupaj ogledate kakšen dober krščanski film, na voljo so vam
na povezavi.

PRVI PETEK IN SOBOTA
možnost za spoved pred mašo in
obhajilo vsak dan po maši ter v nedeljo dopoldne.

KVIZ (beremo Evangelij o Luku, 1. in 2. poglavje)
Odgovore oddajte preko spletne strani (obrazec bo deloval od ponedeljka).
Lahko pa obkrožite ročno in oddate v nabiralnik. Pri vsakem vprašanju je
eden pravilen odgovor.

STAREJŠE IN BOLNE
obiskujem v petek in soboto po dogovoru, kdor želi.

1. Zakaj sta šla Jožef in Marija
iz Nazareta v Betlehem?
• Ker so ob prazniku Judje
romali v Betlehem;
• ker je bilo prerokovano, da
se bo Odrešenik rodil v tem
mestu;
• ker sta morala oddati popis
nepremičnin;
• ker je cesar ukazal popis
prebivalstva.

SVETOPISEMSKI MARATON
Hvala vsem, ki ste tako
lepo sodelovali z branjem
na mini svetopisemskem maratonu.
BERIMO IN REŠIMO KVIZ
Vabim vas vse, da nadaljujemo z branjem in
spoznavanjem Svetega
pisma. Vsakih 14 dni bo
objavljen nov kviz. Beremo Lukov evangelij. Odgovore boste
lahko rešili preko spletnega obrazca. Tisti, ki nimate možnosti, pa lahko tudi ročno obkrožite in oddate v
nabiralnik (lahko v obeh župnijskih
cerkvah ali v župnišču v Kamnjah.
Ko bo v oznanilih manj prostora,
bodo vprašanja samo na spletu.
Izžrebali bomo nekaj majhnih nagrad.
Otroci in družine, ki boste vztrajno reševali do velike noči, boste tudi dobili
spodbudno darilce. Prvi kviz oddajte
do sobote, 13. februarja.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta teden za cerkev darovali 151,10 evra,
v Kamnjah pa za cerkev 302,70 in
še 100 evrov za obnovo v župnišču.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu pok. Viktorja Černigoja
ste zbrali in darovali 305 evrov za
vrtovinsko cerkev. Hvala svojcem in
darovalcem.

2. Ali je angel Gabrijel razodel
svoje ime pri napovedih rojstva
Janeza Krstnika in Jezusovega rojstva?

•
•
•
•

Da, pri obeh;
ne, pri nobenem;
da, samo pri Jezusovem;
da, samo pri Janezovem.

3. S katerimi besedami je
Elizabeta izpovedala vero, da
je Marija postala Božja Mati?
Dopolni pravilen odgovor.

•
•
•
•

Od kod meni to, da …?
Ne boj se, Marija, kajti ...
Zdrava, milosti polna ...
Sveti Duh bo prišel nate in ...

4. Kako se je imenoval oče
Janeza Krstnika?
• Joahim,
• Jožef,
• Zaharija,
• Karel Erjavec.
5. Zakaj sta se šla Jožef in
Marija popisat ravno v Betlehem?
• Ker je bila tam upravna
enota;
• ker je bilo to najbližje mesto;
• ker je bil Jožef Davidov
potomec;
• ker ju je tja vodila zvezda.

6. Kateri cesar je vladal v času
Jezusovega rojstva?
• Avgust,
• Herod,
• Kvirinij,
• Putin,
• Antipa.

12. V kateri pokrajini se je
Jezus rodil?
• Galileji,
• Judeji,
• Samariji,
• Murglah,
• Cezareji.

7. Komu je evangelist Luka
posvetil evangelij?
• Titu,
• Teoﬁlu,
• Jezusu,
• bralcu.

13. V Kateri pokrajini je Jezus
odraščal?
• Galileji,
• Judeji,
• Samariji,
• Murglah,
• Cezareji.

8. Kakšno znamenje je dal
nadangel Gabrijel Zahariju?
14. Kaj so naredili pastirji,
• V templju se je zabliskalo;
ko so jim angeli poročali o
• v templju je se je pojavil dim Jezusovem rojstvu?
kadila;
• Zakurili so kresove;
• Zaharija je onemel;
• novico so takoj objavili na
• v templju se je pojavil vonj
facebooku;
kadila;
• hitro so odšli na pot v
• naročil je, naj mu da ime Janez. Betlehem;
• novico so preverili na
9. Zakaj so starši dete Jezusa
RTVSlo.
prinesli v Jeruzalem?
• Da bi ga krstili;
15. Katera izjava o tem, da je
• da bi se skrili pred Herodom; Sveto pismo navdihnjeno, je
• da bi izpolnili zapoved Moj- pravilna?
zesove postave;
• Včasih so pač tako razmi• da bi ustavili spotakljive
šljali, ker niso bili izobraženi;
govorice.
• Jezus je to povedal kot
prispodobo, vendar s tem ni
10. Kdo je ob Jezusovem daromislil resno;
vanju v templju pričeval zanj?
•
karkoli verjameš, vera po• Simeon in Ana,
maga, že čisto psihološko;
• Joahim in Ana,
• Bog je pisateljem nareko• Joahim in Elizabeta.
val, kaj naj pišejo;
11. Koliko je bil Jezus star, ko
• Bog je pisatelje pri pripovedoje sam ostal v templju?
vanju in pisanju navdihoval.
• 7 let,
• 12 let,
• 4 leta,
• 18 let.

»Domača naloga« v tem tednu:
V tem tednu namenoma manj govorim in več poslušam drugega.

