Bogoslužje:
Med tednom in v nedeljo udeležba z omejenim številom oseb ali gospodinjstev.
Za udeležbo se zapišite na list v župnijski cerkvi ali pokličite. Nov list je na voljo od nedelje zjutraj.
K obhajilu lahko pridete vsaki po sveti maši. Za spoved se ob spodnjih urah ni potrebno najaviti.

ponedeljek, 8. 3.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Janez od Boga,
redovnik

za † Marico Černigoj, Stomaž, p. n. Kamnje 29
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)
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ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

tretja
tret
ja pos
ostn
tna
a ne
nede
delj
de
lja
lj
a
7. marca 2021
10/2
/ 1

ob 20.00 večernice na Zoomu

Frančiška Rimska,
redovnica

za vse †† Slejko, Ravne 26
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)

Se mu bližam, ali z njim živim?

ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 10. 3.,
40 mučencev
iz Armenije

SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
v čast Materi Božji, p. n. darovalca
v Črničah molitvena skupina ob 19.00
ob 20.00 večernice na Zoomu

četrtek, 11. 3.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

petek, 12. 3.

VRTOVIN ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Dominik Cam,
mučenec

za † Jožefo Batagelj, Vrtovin 22a
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)

ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

Doroteja,
mučenka

za † Armina Černigoja, Vrtovin 37

ob 20.00 molitev križevega pota (Zoom in YouTube)

sobota, 13. 3.,

ČRNIČE ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Nikodemo in vse †† Rebek, Gojače 36

Kristina,
mučenka

ob 20.00 večernice na Zoomu

ČETRTA
POSTNA
NEDELJA
14. 3.,
Aleksander iz Pidne,
mučenec

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)
za starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba)
za †† starše Mervič, Vrtovin 75
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)

Menjalcem
je raztresel denar
in prevrnil
mize, prodajalcem
golobov
pa rekel:
»Spravite
proč vse to
in iz hiše
mojega
Očeta ne
delajte
tržnice!«
Njegovi
učenci so
se spomnili, da
je pisano:
Gorečnost
za tvojo
hišo me
použiva.
(Jn 2,16–17)

maša za župnijo tudi to nedeljo v Črničah, naslednja (sveti Jožef) v Kamnjah

 Za

ko nec

ČEZ NEKAJ LET: Hčerka: »Oče, kje sta se vidva z mamo spoznala?«
Oče: »Na hitrem testiranju.«

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
2 Krn
36,14–16.19–23
Ef 2,4–10
Jn 3,14–21

Kralj Salomon je bil znan po modrosti. Še danes rečemo,
da je nekdo našel »salomonsko« rešitev. Legenda pripoveduje, da mu je Kraljica iz Sabe nekoč poslala dve vrtnici. Ena je bila naravna, druga umetna. Kraljica naj bi ga
preizkušala, ali bo modri Salomon znal razločiti, katera je
prava.
Salomon je odprl okno in videl, na katero rožo so priletele čebele. Na pravo. S to pripovedjo so učili ljudi, da tudi
Bog ve, katere naše molitve so prave in katere ne.
Tako je tudi z našim odnosom do Cerkve z veliko in cerkve z malo začetnico. Za nekoga je le lepa stavba, za drugega je živ organizem. Kakor je živa vrtnica, ki jo obišče
čebela. Jezus se je ujezil, ko je v templju, »hiši svojega
Očeta«, našel trgovce.
Ko grem v cerkev, je to zame lahko le svet kraj, sakralni
prostor. Lahko pa je hiša mojega Očeta. V mladosti sem
tudi sam cerkev doživljal predvsem kot svet prostor. Danes je drugače. Ko vstopim, se spomnim, da sem njen del.
Da. Cerkev je telo in jaz sem
njen živi del. Zdaj nikoli več ne
vstopim le kot udeleženec dogodka. Tako lahko vsi z modrostjo preizkusimo, kaj je živo in
kaj je umetno. Tisti, ki Cerkev
in cerkev sprejemajo tako, se
bodo po epidemiji vanjo vrnili
kot čebele na vrtnico. Drugi je
ne bodo več pogrešali. Nečesa,
kar ne živi, se lahko odvadiš.
Od telesa pa se ne moreš odvaditi.

Nekatere antične pripovedi o
stvarjenju sveta so zelo podobne
prvim poglavjem Svetega pisma.
A vedno se končajo z zidavo templja. Bog si je naredil svetišče, da
bi se mu človek približal in se s tem
približal njemu, bogu. Tam mu tudi
daruje od sadov zemlje. V Svetem
pismu pa ni tako. Bog stvarjenja
ne konča s templjem. Tudi pozneje
da postaviti le shodni šotor. Tega
prestavljajo in tako pokaže, da potuje z ljudstvom. Vendar Izraelci
kmalu hočejo biti podobni drugim
in po kralju Davidu sin Salomon
zgradi mogočen tempelj.
Kako hitro tudi za nas cerkev postane le sakralni prostor, kjer bi se
Bogu približali. In potem ni čudno,
da nekateri rečejo, saj cerkve ne
potrebujem. Bogu se bolj približam, ko grem v nedeljo v naravo.
A cerkev nas spomni na nekaj
drugega. Da bi živeli v Bogu, ne
le, da bi se mu približali. Na to
nas spomni blagoslovljena voda
pri vhodu, sedaj razkužilo 😉. Kako
drugače je, če se v cerkvi že znajdem kot »del nje«. Bog po Kristusovem telesu že živi v meni in jaz
v njem. In s tem sem že del občestva. Že živim v drugih. In ni se mi
več treba bolj truditi, da bi jih bolj
ljubil. Zato je cerkev brez kruha in
vina, brez evharistije le tempelj ali
molilnica. Kako drugače tam molim, ko se ne trudim več, da bi se
približal, ampak se samo pustim
»vrasti« v njegovo telo. Morda
nam bodo ti časi pomagali, da se
bomo spet spomnili na to, kar smo
pozabili.
župnik

SREČANJE ŽPS
Člani župnijskega pastoralnega sveta iz obeh župnij se kar skupaj dobimo v torek ob 20.00 na Zoom povezavi. Začnemo z molitvijo večernic.
Pred nami je veliki teden in velikonočni čas. V Kamnjah sveti Jožef
in
celodnevno
češčenje. Letos
prilagojeno razmeram.
ŠOLA ZA STARŠE
Karitas organizira 10. srečanje Šole
za starše v petek, 12. 3., med 18.00
in 19.30, po aplikaciji Zoom. Srečanje bo vodil specialni pedagog Marko Juhant, tema pa bo motivacija
naših otrok in najstnikov.
Na srečanje se prijavite na naslov
marjana.plesnicar@gmail.com
s
svojim imenom, priimkom in obvezno tudi elektronskim naslovom,
prek katerega vas bomo na srečanje povabili.
BOGOSLUŽJE
Za udeležbo pri maši se še vedno
zapišite na list v župnijski cerkvi.
Dobro je, da malo krožimo in damo
možnost drug drugemu.
Možnost je odprta vsem. Listi za naslednji teden so na voljo od nedelje zjutraj. Dobro je, da načrtujete
in se pridete vpisat nedeljo prej za
naslednjo nedeljo tako, da pridete k
obhajilu po maši. Če so proti koncu
tedna še prosta mesta, se seveda
vpiše kdor koli. K obhajilu lahko pridete vedno po maši.
Maša za župnijo z neposrednim prenosom bo tudi prihodnjo nedeljo ob
9. uri iz Črnič, ker bo naslednjo nedeljo ob praznovanju sv. Jožefa iz
Kamenj.

MOŽNOST ZA SPOVED
v torek in četrtek pred
mašo v spovednici ali
med tednom po dogovoru.
RADIJSKI MISIJON
bo letos od 21. do 27. marca. S
svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo
sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone
Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin
Mozetič in p. Igor Salmič. V kratkih
govorih, svetovalnici in pogovorih
bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. V
naših župnijah bo v tem času možnost za spoved tako, da se bomo
duhovniki izmenjali.

OBNOVA HODNIKA IN PISARNE
v Kamnjah je finančno sklenjena. Hvala vsem, ki ste to omogočili z darovi in
s prostovoljnim delom. Zaradi prostovoljnega dela so bili tudi stroški manjši. Skupni stroški skupaj z opremo pisarne
so znesli 7.887 evrov.
Namensko ste darovali 2.650, ostalo smo
pokrili z drugimi darovi. Ta del župnišča je sedaj res lepo
urejen.
Do oratorija konec junija bomo poskušali urediti še sanitarije.
V Črničah ostaja še nekaj dolga za
zvonjenje v Gojačah.

SKRITI PRIJATELJI
PRVOOBHAJANCEV
Pridite po podobico in postanite skriti prijatelj molivec enemu od otrok Oddani mašni nameni,
in njegovi družini v letu priprave.
opravljeni v Kopru:
1. za zdravje, p. n. Črniče
2. v čast Svetemu Duhu, Potoče 24
3. za † Zorana Kosa, p. n. Vrtovin, Medana
4. za †† Grah, Koper
5. za †† Božič, Koper
6. v zahvalo in priprošnjo Materi Mariji,
SKRB ZA LEPOTO CERKVA
p. n. Vrtovin
V Vrtovinu je narejen nov razpo7. v zahvalo in priprošnjo, p. n. Dobravlje
red, poskrbite z veseljem, ko ste
8. v priprošnjo Svetemu Duhu in Matena vrsti.
ri Božji, Kamnje
9.
v
zahvalo, Skrilje 77
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta
teden za cerkev darovali 130,49,
v Kamnjah pa za cerkev 223 in 40 »Domača naloga« v tem tednu:
evrov za obnovo v župnišču. Hvala Ta teden se postim v besedah o druza vse vaše darove, za vašo veli- gih. Odrečem se opravljanju in vsakemu širjenju sodb o drugih.
kodušno bero in druge dobrote!
SVETOPISEMSKI KVIZ
Do žrebanja v soboto zvečer lahko
na spletni strani rešite tretji kviz
in tako bolj natančno preberete 5.
in 6. poglavje evangelija po Luku.

