Med tednom in v nedeljo udeležba z omejenim številom oseb ali družin.
Za udeležbo se zapišite na list v župnijski cerkvi ali pokličite.
K obhajilu lahko pridete takoj po sveti maši. Spoved po kakor spodaj ali po dogovoru.

ponedeljek, 15. 2.,

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† stare starše in starše, Kamnje 15 in 38, p. n.
od 17.30 možnost za spoved (v zakristiji)

Klavdij,
redovnik

ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 16. 2.,

VRTOVIN ob 18.30 (omejena udeležba, avdio prenos)

Onezim,
škof in mučenec; pust

za † prijatelja Flavija Nardina, p. n. darovalca

++ sreda, 17. 2.

KAMNJE ob 9.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Mesrop Armenski,
cerkveni učitelj

ČRNIČE ob 17.30 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Edvarda Brankoviča in vse †† iz družine, p. n. Črniče 24

pepelnica;

ob 20.00 večernice na Zoomu

v čast Svetemu Duhu, za zdravje in za razsvetljenje, p. n.

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)
za † Emila Bratina, Skrilje 27
ni molitve večernic

četrtek, 18. 2.,

Frančišek Regis Clet,
mučenec

+ petek, 19. 2.

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
v zahvalo v čast Materi Božji, Potoče 3

ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

VRTOVIN ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Jožefa in Antonijo Čermelj, Vrtovin 69

Konrad iz Piacenze,
spokornik

KAMNJE ob 18.00

molitev križevega pota (omejena udeležba, prenos na YouTube)
ni molitve večernic

sobota, 20. 2.,

Jacinta in Frančišek,
fatimska pastirčka

ČRNIČE ob 18.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

za † Danila Cigoja, p. n. Malovše 37
od 17.30 možnost za spoved (v zakristiji)
ni molitve večernic

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)

PRVA
POSTNA
NEDELJA
21. 2.,
Eleonora, kraljica

za †† starše in brate Kompara, Kamnje 17

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba)
++ strogi post (le en- za †† Bajc, Potoče 5
krat na dan so sitega in obhajilo: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.10 do 12.00
zdržek mesnih jedi, na
v Črničah od 9.40 do 10.05
pepelnico in veliki petek)

+ zdržek mesnih jedi
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ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

ROJSTNI DAN – Še malo, pa bo imela moja maska za enkratno uporabo 1. rojstni dan.
Človek se kar naveže.

Iz pastirskega pisma slovenskih škofov
V drugem berilu smo pri bogoslužju Božje besede pravkar slišali, kako daje apostol Pavel samega sebe za zgled nesebičnega
Tisti čas je služenja skupnosti, pri tem pa opozarja, da je pri tem za njega
samega zgled Jezus Kristus: »Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh
k Jezusu
ugoditi vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je
prišel gokoristno za mnoge, da bi se rešili. Postanite moji posnemovalci,
bavec in
kakor sem jaz Kristusov« (1 Kor 10,33-11,1).
ga na koDejansko moramo ljudje na vsakem koraku izbirati med sebičlenih pronim iskanjem lastnih koristi ter ljubeznijo in nesebičnim služesil: »Če
njem drugim. Sebičnost je bistvo greha, ljubezen kot njeno nahočeš,
sprotje pa ni v prijaznih čustvih, ampak je v požrtvovalnem delu
me moreš
za resnični blagor vseh. Kristjani verujemo, da je ta ljubezen
očistiti.«
vrhovni zakon vsega, ker je to Bog sam. Iz te ljubezni je ustvaZasmilil
ril svet in iz iste ljubezni nas je v Jezusu Kristusu prišel reševat
se mu je,
grešne zapletenosti v sebičnost, ki vodi v propad. To je bistvo
iztegnil je
naše vere: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in
verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni,
roko, se
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem« (1 Jn 4,16), pravi apostol
ga doJanez v svojem pismu.
taknil in
Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri
mu rekel:
to
celo pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo,
»Hočem,
na
kateri sedijo, da si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so
bodi očirodovi pred nami črpali vodo za
ščen!«
razcvet evropske kulture, vodo,
(Mr 1,40–41)
ki na koncu teče tudi v večno življenje. Jezusov evangelij je bil in
ostaja kruh, ki ga Jezus daje za
»življenje sveta« (Jn 6,51). Mi,
Odlomki Božje
besede na
ki nam je bila podarjena milost
naslednjo
vere in to vemo, ji moramo ostanedeljo
ti zvesti. Če nam dopovedujejo,
3 Mz 13,1–2.44–46)
da je krščanske Evrope konec, se
1 Kor 10,31 – 11,1
Mr 1,40–45
spomnimo na apostola Petra, ki

je na Jezusovo vprašanje, ali ga mislijo tudi apostoli zapustiti, odgovoril:
»Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš
besede večnega življenja!« (Jn 6,68).
Resničnost teh besed se vedno znova
potrjuje. Če zapustimo Jezusa in njegov evangelij, nimamo kam iti. Jezus
nima zamenjave. »Samo ljubezen je
vredna, da verujemo vanjo« (H. Urs
von Balthasar). (…)
Dragi bratje in sestre, pred nami je
postni čas, ki nas bo pripravil na obhajanje osrednjih krščanskih praznikov Jezusovega trpljenja in vstajenja.
Ti prazniki nas vsako leto pozivajo k
spreobrnjenju, k lastnemu vstajenju
v novega človeka, vedno bolj požrtvovalnega in zavzetega za Božje kraljestvo med nami. Po preizkušnjah, ki jih
še ni konec, naj se letos to izpolni v še
večji meri. S to željo vam voščimo blagoslovljen postni čas, da bo praznovanje velike noči Gospodovega vstajenja
še bolj prežeto z veseljem odrešenja.
Amen.
vaši škofje

BOGOSLUŽJE
S prvo postno nedeljo bodo spet tri
nedeljske
maše.
Udeležba bo še vedno tako kot med
tednom omejena samo na 9 oseb
oz. gospodinjstev. Za udeležbo se
zapišite na list v župnijski cerkvi. Še
vedno vas vabim, da pridete k svetemu obhajilu, možnosti po vseh treh
mašah.
Maša za župnijo še vedno z video
prenosom; vabljeni, da družine veroučencev in drugi sodelujete na daljavo. Tudi petje je še vedno dovoljeno le na daljavo.
Ta teden večerne maše še ob 18h.

POSTNI ČAS,
PEPELNICA
Na pepelnico je
strogi post, obred
pepelenja bo za
tiste, ki se boste
lahko udeležili ene
od svetih maš. Ob 19. uri tudi video
prenos. Postni las nas kliče k odpovedi. Naj ne bo toliko poudarka na
naši akciji ampak naredimo prostor
in prisluhnimo, kaj nam Bog želi povedati.
KRIŽEV POT
V petek ob 18. uri. Vabim, da sodelujete na daljavo. V cerkvi običajna
omejitev števila in brez petja. Ob nedeljah pred mašo ni križevega pota.
MOLITEV
ROŽNEGA VENCA
Vabim vas, da se v postnem času ob četrtkih
in nedeljah zvečer na
daljavo povežemo v molitvi rožnega venca za
varstvo naše slovenske
domovine in države ter
za vse preizkušane družine. Na Zoom in na avdio povezavi.
Še vedno se bomo druge večere dobivali pri skupni molitvi večernic na
Zoomu in avdio.
KDO NAJ SE UDELEŽI SVETE MAŠE
Ne želim delati nobenih razlik. Ne
vidim recepta, po katerem bi se lahko razdelili. Naj se nihče ne čuti, da
se sili in hkrati naj se nihče ne čuti,
da je v ozadju. Naj ostane odprto
za vpis. Prav je, da se razporedite,
da namesto v nedeljo pridete včasih
med tednom. Namenjeno je vsem,
ki si res želite in vam to nekaj po-

meni. List pa bo dostopen samo fizično v cerkvi. Pri vpisu na spletu
so prikrajšani starejši in tisti, ki ne
morejo do spleta. Prav je, da jim
omogočimo, če želijo.
SVETOPISEMSKI KVIZ
Pohvala vsem, ki ste
se odzvali in ob začetku Lukovega evangelija poslali odgovore na
kviz. Izžrebani bodo
trije. Na koncu boste
»izžrebane« vse družine veroučencev, ki boste sodelovale pri vseh kvizih na dva tedna.
Od danes je odprt drugi kviz, 3. in
4. poglavje Lukovega evangelija.
Besedilo je samo na spletni strani.
DUHOVNA OBNOVA
za pare, starše … z Vilmo in
Danijem Sitarjem bo v petek
in soboto zvečer ob 19. uri
na daljavo. vabilo in prijavnica je
na spletni strani. Zelo priporočam.

MOŽNOST ZA
MLADE
I. Postna akcija
Resničnost
je
lepša spodbuja
mlade, da odkrijejo svoj notranji svet, tistega under-line. Informacije so dostopne na facebook in instagram profilu akcije.
II: Mlad si, življenje je pestro in prinaša nepričakovane dogodke, zato na
svoji poti doživljaš tudi strah. Od kod
torej strah? Tesnoba? Občutek samote? Zakaj vse to doživljaš; kaj je vzrok
in kaj posledica?
Prijavi se na: kjerdobrotaje@gmail.
com ali magda.sever@gmail.com
Za sprostitev je na spletni strani še en
kviz o postu.
HVALA
vsem, ki ste tudi pospravli jaslice v
cerkvah in vsem, ki tudi v tem času
poskrbite za lepoto cerkva.
Hvala za vaše darove. V Črničah ste ta
teden za cerkev darovali 97,50 v Kamnjah pa za cerkev 248,50 in 50,00
za obnovo v župnišču.
Hvala tudi za darovano bero in za
mnoge dobrote!

ŠOLA ZA STARŠE
Karitas organizira srečanje v sklo- V prvem kvizu je prispelo 24 odgovorov.
pu Šole za starše v petek, 19. 2., Izžrebani ste bili lahko vsi, ki ste imeli
med 20.00 in 21.30. Ervin Mozetič, več kot polovico pravilnih odgovorov.
V kvizu februar 1 so bili izžrebani:
Veselje v postnem času.
Preko Zooma, prijavite se na naslov
marjana.plesnicar@gmail. • Alenka Čavdek Bratina, Skrilje
• naty.ma901@gmail.com
com.
Naslednja šola za starše bo v pe- • Brane Rojko, Malovše
tek, 26. 2., od 18.00 do 20.00. Čestitamo!
Tema: Nekemične zasvojenosti,
voditelja srečanja pa Benjamin To»Domača naloga« v tem tednu:
mažič in Miha Kramli.
Na pepelnico in postni petek zavestno
živim tudi telesni post, občutim lakoto.

