Za udeležbo v župnijski cerkvi se zapišite na list v cerkvi ali pokličite. Nov list je na voljo od nedelje zjutraj.

ponedeljek, 15. 3.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† starše, Potoče 24
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)

torek, 16. 3.,

VRTOVIN ob 15.30 (ožji krog, avdio prenos)
pogrebna za † Henrika Čermelja, Vrtovin 13b
VRTOVIN ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Klemen Marija Dvoržak,
redovnik

ob 20.00 večernice na Zoomu

Hilarij in Tacijan,
oglejska mučenca

za † Staneta Jelenca, Vrtovin 78a
ni večernic
SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Jožko in †† starše Kobal, Skrilje 38
v Črničah molitvena skupina ob 19.00

sreda, 17. 3.,

Patrik,
škof in misijonar

ob 20.00 večernice na Zoomu

četrtek, 18. 3.,

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Stanka Korona in v zahvalo medžugorski Kraljici miru, p. n. Črniče

petek, 19. 3.
Jožef,
Jezusov rednik,

KAMNJE ob 9.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj

začetek tedna
in leta družine

ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

za pok. Jožefo Lukančič, p. n. Vrtovin 71b

ČRNIČE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
na čast sv. Jožefu, p. n. Črniče

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, video prenos)
v zahvalo in priprošnjo, Kamnje 10a

spoved od 15.00 do 18.40 v zakristiji, Marko Sabotič (listki)
ni križevega pota, ob 20.00 prenos začetka leta družine

sobota, 20. 3.,

Martin iz Brage,
škof
PETA
POSTNA,
TIHA
NEDELJA
21. 3.,
Serapion,
škof in mučenec

ČRNIČE ob 8.00

(omejena udeležba, avdio prenos)
za vse †† Lozar, Ravne 7 in †† Kosovel, R 23 ter † Marijo
Bovcon, R 32
ob 20.00 večernice na Zoomu
v Kamnjah dan celodnevnega češčenja od 6.00 do 15.00
vpišite se po manjših skupinah; preprost sklep ob 15. uri.
spoved od 15.00 do 17.00 v zakristiji, Zoran Zornik (listki)
KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)
za † Jožefa Kandusa, Vrtovin 61

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba)
za † Vojka Vidmarja, p. n. Ravne 3
KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba, prenos na YouTube)
za župnijo

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.10 do 11.30
v Črničah od 9.40 do 10.00
ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)
začetek radijskega misijona
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SMS – Mož pošlje ženi SMS: »Draga žena, s kolegi sem šel v bar na pivo, pa je eden kihnil in moramo
ostati v karanteni. Se vidiva čez 10 dni!«
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Kakor jelen
Ta stavek na levi mi je eden najlepših iz vseh Pavlovih pisem. Bili smo mrtvi, potem pa nas je nekdo posadil ali presadil v nebesa. Ko imaš to izkušnjo, drugače živiš svoje krščanToda Bog,
ki je bogat
stvo. Kolikokrat se samo spomnim, da sem že presajen tja.
v usmiljeNebesa niso več nekje daleč v prihodnosti.
nju, nas je
Otrokom je treba posredovati najprej izkušnjo, potem se
zaradi veliznanje
lahko nekam prime. Izkušnja je kakor zemlja, kamor
ke ljubezni,
s katero nas posadiš spoznanje. Kje naj otroci ali drugi v družini prejmejo
je vzljubil,
izkušnjo, kako se živi z Bogom? Kaj otroci vidijo, ko pogledačeprav smo
jo križ? Največkrat pridemo le do sočutja z nekom, ki je trpel.
bili zaradi
Kdo danes v pogledu na križ še vidi Očetov dar? »Po milosti
prestopste bili namreč rešeni.« Ko se verska vzgoja začne in konča
kov mrtvi,
skupaj s
s tem, kaj vse je treba narediti in kakšen moraš biti, sledi
Kristusom
odpad. In prav tega sedaj doživljamo.
ožívil – po
Na starih krščanskih mozaikih pogosto vidimo jelena. Za
milosti ste
bili namreč kristjane je jelen iz psalma 42 podoba kristjana, ki je v krstu
rešeni – in
že presajen v nebesa. Zgovoren je jelen v cerkvi sv. Klemez njim nas
na. Kača ga je pičila. Strup v njem povzroči žejo. In ta žeja
je obúdil in
ga pripelje k studencu. To je bila podoba kače, ki jo je Mojzes
nas posadil
povzdignil v puščavi. In to je za kristjane križ, kjer smo po
v nebesa
strupu greha prejeli dar.
v Kristusu
Jezusu.
Ta jelen, ki v sebi nosi strup in ga žeja pripelje k studencu,
(Ef 2,4–6)
je lahko podoba tebe, ki
se pripravljaš na spoved.
Te greh pripelje še bliže k
življenju, k Bogu? Ali se
še vedno hočeš najprej
Odlomki Božje
sam popraviti in šele pobesede na
naslednjo
tem priti k njemu? Preponedeljo
znaš v sebi to žejo? Toda
Jer 31,31–34
žeja še ni dovolj. Te spraHeb 5,7–9
Jn 12,20–33
vi na pot? Zato tudi sam,

čeprav sem duhovnik, potrebujem
zakrament spovedi. Vedno znova.
Ker sam ne morem. Moram narediti
pot. Zato potrebujemo zakramente.
Ker tam je studenec.
Toda voda lahko še tako teče in
je niti ne slišim. Voda lahko še tako
teče, vendar se ne odpravim do nje
in grem rajši po tisto, ki je v hladilniku, v mojih suženjskih vsakdanjih
navadah.
Morda bomo tudi letos otrokom,
možu, ženi ali sebi »težili«, naj gre k
spovedi, »ker je treba«. Kaj ko bi letos govorili o daru, ki nas tam čaka?
Kaj ko bi tako kot apostol Pavel vedno začeli pripovedovati, kaj vse je
Bog že naredil? Kaj ko bi znali pripovedovati, kaj se je z nami zgodilo, ko
smo prejeli ta dar?
župnik

PRAZNIK SV. JOŽEFA
Vabljeni k udeležbi v cerkvi (še vedno enako omejeno)
in prek povezave.
V Kamnjah je tudi
župnijski praznik, ki
ga bomo obhajali v
nedeljo. V petek bo
večerno mašo daroval g. Marko Sabotič,
župnik s Planine, tudi
video prenos. Od 15. ure bo spovedoval.

CELODNEVNO
ČEŠČENJE
Letos vas še posebej
vabim, da pomnožimo tiho molitev in da
se razporedite
od 6. ure zjutraj
do 15.00, vsake pol ure bo nova skupina. V vsaki skupini vas je lahko do
9 oseb ali 9 iz istega gospodinjstva.
Vabljeni tudi iz črniške župnije.
Molitev bo osebna, v tihoti, vmes bo
nekaj posnete glasbe, ki pomaga h
globlji molitvi. Tisti, ki želite moliti glasno v skupini, pa se zapišite k
taki skupini. Na voljo bo nekaj besedil.
Vpišite se že med tednom
na list v cerkvi:
6.00 do 7.30 – tiha molitev
8.30 do 9.00 – tiha molitev
9.00 do 10.15 molitev v skupini
11.30 do 12.00 tiha ali v skupini
12.00 do 14.00 tiha molitev
14.00 do 15.00 tiha ali v skupini
ob 15. uri preprost sklep češčenja,
od 15. ure spoved.

VELKONOČNA
SPOVED
Letos več možnosti in po rezerviranih terminih, pridite prej, da ne bo
vse zadnje dni.
V cerkvi si prej odtrgajte list s terminom. Čakate v cerkvi, če so vrata
zakristije odprta, pomeni, da je prosto. Tokrat samo spoved, k obhajilu
pridite pri maši ali po njej.
Na praznik v petek bo v Kamnjah

spovedoval Marko Sabotič, župnik
s Planine, od 15. ure (dodana še
ena ura);
v nedeljo v Kamnjah Zoran Zornik, župnik v Šturjah;
v petek, 26. 3., vseslovenski
spovedni dan, radijski misijon.
Čez dan možnost tudi v Križu in
Šturjah;
cvetna sobota in nedelja, od 16.
ure Joško Tomažič v Črničah.
Skupnega spovedovanja v Logu ne
bo.
SPOVED ZA VERUČENCE
Za višje razrede ta teden ni verouka, poskrbimo za spoved. Lahko
pridete tudi kot družina. Razporedite se,
kot smo dogovorjeni, v cerkev prihajate po eden.
PONEDELJEK
9. razred/mladinci Črniče:
14.30–15.20
9. razred/mladinci Kamnje:
15.30–16.30
6. razred Kamnje:
17.30–18.30
TOREK
7., 8. razred Kamnje dekleta:
16.00 – 17.30
SREDA
5., 6. razred Črniče:
15.00–16.15
5. razred Kamnje:
16.30–17.30
7., 8. razred Kamnje fantje:
17.30–18.30
ČETRTEK
7., 8. razred Črniče:
15.30–16.45
4. razred Kamnje Črniče:
17.00–18.30

SVETOPISEMSKI KVIZ
Na spletni strani lahko
oddate četrti kviz iz Lukovega evangelija. Vzame nekaj minut in ob tem
bolj natančno preberete 7. in 8. poglavje Lukovega evangelija. Žrebanje
v soboto, 27. marca. Pohvala vsem, ki
ste ga rešili.
Tokrat so bili izžrebani:
Matija Bovcon, Gojače
družina Kompara, Kamnje
družina Capuder, Vrtovin
Čestitamo!
LETO DRUŽINE
Na praznik sv. Jožefa bomo na papeževo posebno pobudo začeli leto družin, Amoris laetitia in leto sv. Jožefa.
V petek ob 20. uri začetek v cerkvi sv.
Jožefa v Ljubljani in s prenosom.
Po nagovoru nadškofa Zoreta bodo
predstavniki na kratko opisali, kje vse
se v Sloveniji lahko vključimo v sopotništvo z družinami. Veliko poti je odprtih in jih niti ne poznamo. V tednu
družine želimo približati cilje in namen
leta družine.
Prenos slovesnega odprtja po Facebooku in Youtubu. Sklep z molitvijo in
blagoslovom ob 21. uri.
RADIJSKI MISIJON
bo letos od 21. do 27. marca. Zelo vabim, da se vključite.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta teden
za cerkev darovali 198,90 evra, v Kamnjah pa 252,30.
»Domača naloga« v tem tednu:
V tem tednu se spomnim očetov in
nonotov, živih in pokojnih. Zanje molim k svetemu Jožefu.

