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 vsaki po sveti maši. Za spoved se ob spodnjih urah ni potrebno najaviti.

ponedeljek, 1. 3.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Lenico, Antona in Silvana Vodopivca, p. n. Lokavec 138
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)

Albin (Zoorko),
škof

ob 20.00 večernice na Zoomu
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ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Neža Praška,
redovnica

za † Draga Krkoča, Gojače 33

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 3. 3.,
Kunigunda,
kraljica

SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
na čast Svetemu Duhu in angelu varuhu, Skrilje 37
v Črničah molitvena skupina ob 19.00
ob 20.00 večernice na Zoomu

četrtek, 4. 3.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Kazimir,
poljski kraljevič

v čast Svetemu Duhu in Svetogorski kraljici za družino v stiski, p. n.
od 18.30 možnost za spoved (v zakristiji)

+ prvi petek, 5. 3.

VRTOVIN ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

prva sobota, 6. 3.,

ob 20.00 molitev križevega pota (prenos na Zoomu in YouTube)
(omejena udeležba, avdio prenos)
v zahvalo in priprošnjo na čast Materi Božji, Črniče 29
od 7.30 možnost za spoved (v zakristiji), po maši kratko češčenje

ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

Olivija (Livjija),
mučenka

Koleta (Nika),
redovnica

za †† Karla Bratina in Viktorja Breclja, Vrtovin 55
od 18.15 možnost za spoved (v zakristiji), po maši kratko češčenje

ČRNIČE ob 8.00

ob 20.00 večernice na Zoomu

DRUGA
POSTNA
NEDELJA
7. 3.,
Perpetua in Felicita,
mučenki

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)
za † Draga Ergaverja, p. n. planincev
ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba)
za †† starše Čermelj, Skrilje 48
obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.10 do 12.00
v Črničah od 9.40 do 10.05
ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)
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BRATEC – »Dobil bom bratca,« pripoveduje petletni Nik v vrtcu. »Kako pa to veš?« ga vpraša vzgojiteljica. »Ko je zadnjič šla v bolnišnico mama, sem dobil sestrico. Zdaj pa je šel v bolnišnico oče!«

Čisto oko
»Svetilka telesa je tvoje oko. Kadar je tvoje oko čisto, je
svetlo tudi vse tvoje telo, če pa je pokvarjeno, je tudi tvoje
Čez šest
telo temačno« (Lk 11,34).
dni je
Ne gre toliko za to, da se je na gori Tabor Kristus spreJezus vzel menil, ampak za to, da se je spremenilo oko učencev. Kako
pomembno je očiščenje našega očesa v postnem času.
Petra,
Iz srednje šole sem se od nekega profesorja zapomnil predJakoba in
Janeza in vsem en rek: »Svinja vidi vse svinjsko.« Čisto oko pa vidi luč
tam, kjer drugi vidijo le površino. Trije apostoli so za nekaj
jih same
časa videli to, kar na Kristusu še ne vidimo. Tudi ko gledamo
zase peljal
drugega človeka, ki se stara ali ga spreminja bolezen, še ne
na visovidimo tega, kar je onstran površine. Zaljubljenec vidi lepoto
ko goro.
v drugi tam, kjer nekdo drugi morda vidi le površino. Tudi
Vpričo
sveto pismo lahko beremo kot zaljubljenci ali le kot znannjih se je
stveniki. Tudi k sveti maši lahko gremo kot zaljubljenci ali le
spreménil. kot ljubitelji kulture, tradicije, druženja, dobrega počutja …
(Mr 9,2)
Tudi v dogodkih zadnjih lahko vidimo le negotovo prihodnost, drugi že vidijo luč.
Čisto oko je dar. Do njega ne prideš sam z lastnim treningom. Post ni
trening. Športnik bo nekega dne moral doseženo opustiti. Čisto oko pa je
nekaj, kar bomo nesli s seboj onkraj
zadnjega dne. Nekaj, kar se z leti ne
postara in bo ostalo za vedno.
Potem ko boš imel čisto oko, boš
Odlomki Božje
besede na
tudi v smrti videl luč. Bog daje svojim
naslednjo
dovolj luči. On svoje popelje na goro.
nedeljo
Le tako prav beremo o Abrahamu, ki
2 Mz 20,1–17
1 Kor 1,22–25
ga Bog kliče, naj na gori daruje svojeJn 2,13–25
ga ljubljenega sina edinca. Abraham

uboga, ker je njegovo oko čisto.
Pred to goro je prehodil že dolgo
pot. Naučil se je zaupati. Vidi luč
tam, kjer drugi vidijo le temno prihodnost.
Gora je v svetem pismu kraj, kjer
se razodeva Bog. Zazrti v ekrane in
dnevne novice bomo lahko veliko
vedeli, a malo videli. V dolini nam
glasovi govorijo v glavnem to, kar
moramo mi narediti. Na gori pa vidimo, kaj vse je Bog že naredil za nas.
»On ni prizanesel lastnemu Sinu,
temveč ga je dal za nas vse. Kako
nam torej ne bo z njim tudi vsega
podaril? (Rim 8,32).
O, kako drugače vidi oko tistega
človeka, ki se pri gledanju spominja,
kaj vse je Bog že naredil.
župnik

BOGOSLUŽJE
Za udeležbo pri maši se še vedno
zapišite na list v župnijski cerkvi.
K svetemu obhajilu lahko pridete
vedno po sveti maši.
Maša za župnijo z neposrednim prenosom v nedeljo ob 9. uri.
Večerne maše odslej ob 19. uri.
VEROUČNE SKUPINE
Zaenkrat se še ne bomo dobivali v
učilnici, samo na daljavo. Poskrbite
za pravo krščansko vzdušje doma v
pripravi na veliko noč.
PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentom in češčenju. Bolne in starejše obiskujem
v petek v Črničah, v soboto v Kamnjah.

MOŽNOST ZA SPOVED
v ponedeljek, četrtek, petek in soboto pred mašo ali po dogovoru.
SKRITI PRIJATELJI PRVOOBHAJANCEV
Tudi letos vas vabim, da postanete
skriti prijatelji molivci enemu izmed
otrok, ki se pripravljajo na prvo
sveto obhajilo. Če
nam bodo razmere
dopustile pripravo,
bo obhajilo predvidoma 20. junija.
Pridite po podobico.
Tudi druge vabnim,
da z molitvijo spremljate njihove
družine. Prav krščansko vzdušje v
družini je najpomembnejša priprava.
Na prejem prve spovedi in obhajila
se pripravljajo:
Evan Bratina, Skrilje
Lara Brecelj, Skrilje
Meta Breščak, Potoče
Žana Furlan, Kamnje
Zala Kompara, Kamnje
Avrora Kosovel, Črniče
Nik Križanič, Male Žablje
Aleks Majnik, Vrtovin
Avrelija Minkuž, Potoče
Miha Pirjevec, Vrtovin
Lucija Klara Sluga, Kamnje
Sofia Šantak, Stomaž
Nika Širok, Kamnje
Ivana Štor, Skrilje
Sebastjan Žigon, Črniče
Kevin Živec Lozar, Vrtovin

SVETOPISEMSKI KVIZ
Za naslednja dva
tedna je objavljen
tretji kviz. Oddajte
rešitve prek spletnega obrazca do
sobote, 13. marca.
Med poslanimi rešitvami drugega
so bili izžrebani:
Damjana Čibej
družina Sluga
Barbara Bučar
Čestitamo!
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Ob četrtkih in nedeljah zvečer se
povežimo v molitvi rožnega venca
na Zoom in avdio povezavi.
KRIŽEV POT
V petek ob 20. uri se povežemo
na križevem potu na Zoomu ali na
Youtubu. Vabim, da se pogumno
javite in sodelujete na daljavo z
branjem ene od postaj.

Iz poslanice
papeža Frančiška
za postni čas 2021
Dejstva, da nam Gospod
znova naklanja ugoden
čas za spreobrnjenje, ne
bi smeli imeti za samoumevnega. Ta
nova priložnost bi morala v nas prebuditi občutek hvaležnosti in nas zbuditi
iz lenobnosti. Čeprav je včasih tragično, da je zlo navzoče v našem življenju in v življenju Cerkve in sveta, je
priložnost, da spremenimo svojo pot,
odraz Božje neomajne volje do neprekinjenega odrešenjskega dialoga
z nami. Oče je Križanega Jezusa, ki
ni poznal greha, zavoljo nas storil za
greh (prim. 2 Kor 5,21) in v tem odrešenju naložil Sinu breme naših grehov.
Po besedah papeža Benedikta XVI. se
je tako zgodil »božji obrat proti samemu sebi« (Bog je ljubezen, 12). Kajti
Bog ljubi tudi svoje sovražnike (prim.
Mt 5,43-48).

Dialog, ki ga želi Bog vzpostaviti z
vsakim od nas v velikonočni skrivnosti
njegovega Sina, nima nič skupnega s
praznim govorjenjem, ki so ga pripisovali starodavnim prebivalcem Aten,
ki »namreč ne poznajo večjega užitka
HVALA
kakor pripovedovati ali poslušati zaza vaše darove. V Črničah ste ta dnje novice« (Apd 17,21). Za takšno
teden za cerkev darovali 74,50, govorjenje, ki ga zaznamuje prazna
v Kamnjah pa za cerkev 155,60 in površna radovednost, je v vsakem
evra.
času značilna posvetnost; v našem
času ta lahko vodi v neprimerno uporabo medijev.

MOLITVENA SKUPINA
vsako sredo ob 19. uri v župnijski
cerkvi v Črničah. Vabljeni. Enaka
pravila udeležbe kot pri maši.

»Domača naloga« v tem tednu:
Učim se spominjati stvari, ki jih je Bog
že »prej« naredil v mojem življenju.
Nekaj jih poskušam našteti, ubesediti.

