Bogoslužje:
Med tednom udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Obhajilo ali spoved lahko brez najave vsak dan po sveti maši.
Na nedelje za zdaj še brez udeležbe, samo video prenos in obhajilo.
KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
ponedeljek, 8. 2.,
Jožeﬁ na Bakhita,
sužnja;
Prešernov dan

za † Rudija in Viktorijo Čermelj, Potoče 24
od 17.30 možnost za spoved (v zakristiji)
ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 9. 2.,

VRTOVIN ob 18.30 (omejena udeležba, avdio prenos)

Apolonija (Polona),
devica in mučenka

za † Draguško Stibilj, p. n. Gojače

sreda, 10. 2.
Sholastika,
redovnica

SKRILJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
v čast angelom varuhom za varstvo novorojenke, Skrilje 45a

četrtek, 11. 2.,

KAMNJE ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

petek, 12. 2.

VRTOVIN ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

ob 20.00 večernice na Zoomu

ob 20.00 večernice na Zoomu

Lurška Mati Božja;
Svetovni dan bolnikov

Evlalija,
mučenka

za †† Verico in Antona Bratina, Kamnje 33a

ob 20.00 večernice na Zoomu

za † Vikco Lozar, Vrtovin 89

ob 20.00 večernice na Zoomu

sobota, 13. 2.,
Jordan Saški
redovnik

ČRNIČE ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

za † Bogdana Blažko, p. n. Malovše 45
od 17.30 možnost za spoved (v zakristiji)
ob 20.00 večernice na Zoomu

ŠESTA
NEDELJA
MED LETOM,
14. 2.,
Valentin, mučenec

KAMNJE ob 9.00 (brez udeležbe, prenos na YouTube)
za župnijo

Obhajilo: v Kamnjah od 7.45 do 8.15; 9.40; 11.00 do 12.00
v Črničah od 10.00 do 10.45
ob 20.00 večernice na Zoomu

Oddani mašni nameni (darovani v Kopru)
1. na čast Svetemu Duhu za bodočo dijakinjo in študentko, p. n. Ipavec Gojače
2. za naše †† in vse verne duše, Kamnje 3
3. v zahvalo in priprošnjo Svetogorski Mariji in sv. Krištofu za varno vožnjo, Kamnje 3
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TEHTNICA – V šoli imajo sistematski pregled. Janezek se zelo boji in komaj ga spravijo na tehtnico.
Potem olajšano vzklikne »Saj to sploh ne boli. Moja mama, vedno zakriči, ko stopi nanjo.«

Iz pastirskega pisma slovenskih škofov
Božja beseda, ki smo ji pravkar prisluhnili, nam je še posebej
blizu v teh mesecih, ko se v razmerah epidemije bojujemo za
svoje zdravje ter zdravje ali celo življenje svojih najbližjih. V
Simonoprvem berilu starozavezni Job v svoji bolezni ter ob nenadnem
va tašča
uničenju gospodarskega uspeha in družinske sreče toži zaradi
je ležala,
krhkosti zemeljskega blagostanja in življenja. To je kakor dih,
ker je bila
ki traja le bežen trenutek. V evangeliju pa Jezus v znamenje
vročična,
odrešenja, ki ga prinaša, ozdravlja bolnike. Vendar nad telesno
in brž so
ozdravljanje postavlja oznanjevanje odrešenja. Zato hiti še v
mu podruge kraje, da jim oznani, da se je približalo Božje kraljestvo.
vedali o
Nauk je zelo jasen. Telesno zdravje je sicer velika Božja dobrinjej. Prina, a je le znamenje neke druge, še večje dobrine, ki jo prinaša
stópil je,
samo Jezus Kristus. To je duhovno zdravje, ki zagotavlja večno
jo prijel
življenje v Božji ljubezni. Telesno zdravje, ki ga je Jezus obilno
delil, je bilo znamenje ali preroška napoved odrešenja in to je bil
za roko in
pravi in končni namen Jezusovega delovanja. (…)
jo vzdiA ravno naše versko življenje v cerkvenem občestvu je med
gnil.
epidemijo prav tako prizadeto. Občestveno obhajanje svete
(Mr 1,30–31)
maše in drugih zakramentov smo v naših cerkvah začasno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in tujega zdravja. Upali smo,
da to ne bo trajalo dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za
slovesno obhajanje velikonočnih in
nato še božičnih praznikov. Seveda
nam nič ne more preprečiti, da ne bi
obhajali verskih resnic Jezusovega
rojstva ter njegove smrti in vstajenja z molitvijo in premišljevanjem
Božje besede tako v ožjem kroOdlomki Božje
besede na
gu kot v duhu skupaj z vsem cernaslednjo
kvenim občestvom. Kajti sodobna
nedeljo
tehnična sredstva nam omogočajo
3 Mz 13,1–2.44–46)
medsebojno povezanost, kakršna
1 Kor 10,31 – 11,1
Mr 1,40–45
še pred desetletjem ni bila mogoča.

To smo tudi s pridom uporabljali. A
nobena oddaja po televiziji ali spletu
(internetu) ne more enakovredno nadomestiti nedeljskega obhajanja svete
evharistije v krogu župnijskega občestva, kakor ne more noben telefonski pogovor enakovredno nadomestiti
ljubečega objema ali osebnega prijateljskega druženja. V tem času prisilne odsotnosti od rednega nedeljskega
skupnega obhajanja svete evharistije
smo lahko še bolj začutili, da biti pri
sveti maši ni zgolj opazovanje tega,
kar se dogaja pri oltarju. Ko smo pri
maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Jezusove zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec s svetim obhajilom.
Sedaj bomo lahko še bolj razumeli
krščanske mučence, ki so se rajši izpostavljali smrtni nevarnosti, kakor da
bi se odpovedali obhajanju svete evharistije. Vedeli so, da brez nje dolgo
ne bodo mogli obstati kot kristjani.
Zato smo se v času sedanje epidemije škofje s težkim srcem odločili, da
začasno omejimo skupno obhajanje
svete maše in drugih zakramentov. To
smo storili v upanju, da ga bomo lahko
vsaj delno nadomestili z raznimi obhajanji svete maše na daljavo, kar se je
tudi zgodilo. Hvaležni smo vsem, ki so
nam to omogočili. Vsi pa čutimo, da to
ni to. Sveta maša ni predstava, kakršne lahko spremljamo na televizijskem
zaslonu. Svete maše ne opazujemo od
daleč, ob kuhanju kosila ali zleknjeni
na kavču, ampak se je osebno udeležujemo, ko smo dejansko navzoči v
občestvu z drugimi brati in sestrami in
mašnikom, ki osebno predstavlja samega Jezusa Kristusa in v njegovem
imenu za nas, med nami in z nami
obnavlja Jezusovo življenjsko daritev. Edino to je pravo obhajanje svete
maše. Druge oblike, kot so svete maše
po radiu ali televiziji, so samo zasilni
nadomestki, ki nam v času bolezni ali

drugih nezmožnosti lajšajo odsotnost
od svete maše »v živo«, niso pa njena
enakovredna zamenjava. (…)
V časih omejitev smo izkusili, kako
smo krhki, kako hitro se nam lahko
podrejo najlepši gradovi, ki smo jih
gradili na pesku posvetnih uspehov
in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da
je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s
svojo besedo in svojim Duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo
obnovo našega družbenega življenja
in poslovanja. Mi pa se bomo posebno
v postnem času, ki je pred nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa
Kristusa in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili
hišo svojega življenja na trdni skali.
Amen.
vaši škofje

BOGOSLUŽJE
Še z omejitvami. Zaenkrat tudi ob
nedeljah brez udeležbe in z dovolj
možnosti a prihajanje k svetemu obhajilu. Ob nedeljah vabljeni k sodelovanju pri maši, še posebej družine
veroučencev.
V obeh župnijskih cerkvah lahko vpišete na list za udeležbo med tednom,
na podružnicah po dogovoru.
SVETO PISMO
Do sobote lahko oddate krajši kviz iz
začetka Lukovega evangelija. Izžrebali bomo tri oddane
rešitve. Ko oddate,
dobite povratno elektronsko sporočilo.
Ni težak, le treba je
malo bolj pozorno
prebrati prvi dve poglavji, saj je vmes

tudi kakšen hakeljc. Kviz je na spletni strani.
Vabim tudi družine veroučencev, da
skupaj rešite. Tiste, ki boste oddali
vse kvize do velike noči, čaka drobna spodbuda.
VEROUK
ostaja na daljavo tudi za prvo triado.
PRVOOBHAJANCI
Vabljeni, da tudi letos postanete
skriti prijatelji molivci za enega od
prvoobhajancev. V Nedeljo boste
lahko prišli po podobico.
DAROVI ZA POSVOJENKI
Hvala vsem, ki ste darovali za naši
posvojenki Birtukan in Penlop! Skupaj smo zbrali: v Črničah 48 € za
Birtukan in v Kamnjah 91,41 € za
Penlop . Bog naj vam povrne ljubezen, ki ste jo na tak način izkazali
za ti dve dekleti! V Božjem kraljestvu niso pomembne besede ampak dejanja. Prav v teh dneh smo
tudi prejeli pismo misijonarjev iz
Zambije, ki si ga lahko preberete
na spletni strani.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta teden za cerkev darovali 312,00, in v
Kamnjah za cerkev 237,00.

drugih.« Ta misel
še kako drži, zato
vam z velikim veseljem pišemo in
obveščamo o vplivu vaše radodarnosti. Kljub vplivu
koronavirusa
ste
še vedno ostali zvesti dobroti. S
tem smo množici
otrok še naprej zagotavljali pravico do boljšega izobraževanja. Čeprav fizično niste bili prisotni tukaj, vedite, da ste v otrokovo
srce prinesli upanje in mladost. Poleg
tega so vaše velikodušne donacije
omogočile, da so tudi revni otroci s
podeželja dobili več upanja na boljši
jutri. Nekoč otrok z ulice je z možnostjo izobraževanja tako postal odgovorni državljan Zambije. To je najbolj
pripomoglo k zmanjšanju nepismenosti v naši državi. Vaša podpora je za
nas dragocena in molimo ter upamo,
da vas bo Bog še naprej blagoslavljal
in varoval v zameno za vašo dobroto, ki nam jo namenjate. Največja nagrada za ljubezen, ki jo širite z vašo
podporo botrstvu, pa je vsemogočni.
Vedno smo vam na voljo in z veseljem
čakamo novic od vas. Naša ekipa vam
želi vesel božič, napolnjen z ljubeznijo
in veseljem ter srečno in uspešno leto
2021. Imamo vas radi in smo hvaležni
Bogu za vas. Hvala vam!
Ekipa slovenskega botrstva
in vsi nasi otroci iz Zambije.

ZAHVALA IZ MISIJONOV
Dragi botri!
Ekipa slovenskega botrstva se
vam ob tej priložnosti zahvaljuje za vašo velikodušno podporo.
Pameten človek je nekoč rekel:
»Smisel življenja ni v tem, da si
bogat, priljubljen, visoko izobražen
ali popoln. Je v tem, da si pošten, »Domača naloga« v tem tednu:
skromen, prijazen in da lahko de- Ta teden se izognem vsakemu
liš sebe ter se dotakneš življenja opravljanju bližnjega.

