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

ponedeljek, 22. 3.,
Lea,
spokornica

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† starše in † Minko Rodman, Potoče 68
ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 23. 3.,

Rebeka Ar-Rayes,
redovnica

GOJAČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Ireno Šuligoj, Gojače 8, 1. obl.

od 18.30 možnost za spoved (v zakristiji) ob 20.00 večernice na Zoomu

sreda, 24. 3.,
Katarina Švedska,
redovnica

SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
po namenu, Skrilje 70e od 18.30 možnost za spoved (v zakristiji)
v Črničah molitvena skupina ob 19.00

četrtek, 25. 3.,
Gospodovo
oznanjenje

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba, avdio prenos)
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ob 20.00 večernice na Zoomu

Kvirin, mučenec

KAMNJE ob 18.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Vero Kompara, Kamnje 6b

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za †† starše Persič, Črniče 63a

+ petek, 26. 3.

Evgenija, mučenka,
misijonski
spovedni dan

sobota, 27. 3.,

Pomiril se je s svojo zgodovino

za †† Ivano in Franca Čotarja ter za Cirila in Olgo Turk, Skrilje 47a
od 8.30 možnost za spoved (v spovednici)

ni spletne molitve

VRTOVIN ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Henrika Čermelja, Vrtovin 13b, 8. dan

ČRNIČE spoved od 15.00 do 18.00 v zakristiji, Marko Sabotič (listki)
ob 20.00 križev pot (Zoom in prenos na YouTube)

ČRNIČE ob 8.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

Gelazij,
škof

za vse †† Krkoč, Gojače 33, p. n. Malovše 32

premik ure
na poletni čas
CVETNA
NEDELJA
28. 3.,
Milada,
devica

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)

KAMNJE spoved od 14.00 do 16.00 v zakristiji, brat kapucin (listki)
ČRNIČE spoved od 16.00 do 18.00 v zakristiji, Joško Tomažič (listki)
ob 20.00 večernice na Zoomu

za † Dušana in †† starše Lozar, Vrtovin 25a

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba)
za vse ††, Vrtovin 21

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.15 do 12.00
v Črničah od 9.40 do 10.00

Resnično,
resnično,
povem vam:
Če pšenično zrno
ne pade v
zemljo in ne
umre, ostane sámo;
če pa umre,
obrodi obilo
sadu. Kdor
ljubi svoje
življenje, ga
bo izgúbil;
kdor pa sovraži svoje
življenje na
tem svetu,
ga bo
ohranil
za večno
življenje.
(Jn 12,24–
25)

ČRNIČE spoved od 16.00 do 18.00 v zakristiji, Joško Tomažič (listki)
ob 20.00 molitev rožnega venca (Zoom in avdio)

 Za

ko nec

PREDSTAVITEV – Črnski duhovnik predstavlja svojim župljanom novega škofa:
»Veste, njegova koža je sicer bela, toda njegova duša je prav tako črna kot naša …«

Odlomki
Božje besede
na naslednjo
nedeljo
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mr 14,1–15,47

Človek je bil v skrbeh za soseda, ki ni hodil v cerkev, in ga
je hotel spreobrniti. Anonimno mu je poslal Sveto pismo in
čakal. Čez štirinajst dni je Sveto pismo končalo v smeteh. Šel
je do njega: »To knjigo sem našel v smetnjaku. A veš, da bi
lahko srečal Boga, če bi jo bral?« »Pa saj sem jo bral,« mu
je odgovoril sosed, »vsak dan sem jo bral. Zadnjih deset let
sem bral tvoje življenje.«
Sveti Jožef je čudovit zgled človeka, ki v Svetem pismu ne
pove nobene besede, njegovo življenje pa je še kako zgovorno. Papež Frančišek je napisal lepo pismo o njem. Med
drugim se lahko pri Jožefu letos naučimo tega: Ko se zgodi
nekaj, česar ne razumeš, Jožef svoja razmišljanja pušča ob
strani, da naredi prostor za to, kar se dogaja. Najprej sprejeti, šele nato razumeti. Jožef sprejme, prevzame odgovornost
in se pomiri s svojo zgodovino. In papež doda: Če se ne pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti naslednjega koraka. Vedno bomo ostali talci svojih pričakovanj.
In to je že drugo, kar se lahko učimo. Ljudje bi še vedno
radi poznali Boga, ki je po naši meri.
Po našem pričakovanju. Jožef je dovolil, da mu je Bog vztrajno podiral
te predstave in pričakovanja. Grki bi
radi videli Jezusa, Jezus pa z njimi
ni začel razprave o Bogu. To bi naredili mi. Spregovoril jim je o zrnu, ki
mora umreti. Kmalu bo velika noč.
In v njej se je razodel drugačen Bog,
kot so ga pričakovali. In drugačen,
kot smo ga pričakovali mi. Kdor najprej sprejme in šele potem razume,
temu se Kristus lahko razodene. To
nima nič skupnega s pasivno vda-

nostjo v usodo. Nasprotno. Ko dovoliš Bogu, da skupaj z njim sprejmeš
svojo zgodovino, ti to da poguma, da
sprejmeš odgovornost. Takrat postaneš oče ali mati. Zgled je sveti Jožef.
Tiha nedelja ni le v zunanji tišini.
Je v tem, da daš prostor tistemu, česar v svojem življenju ne razumeš.
Si se ti že pomiril s svojo zgodovino?
Si že dal prostor temu, kar v zgodbi
svojega življenja težko razumeš?
župnik
CELODNEVNIO ČEŠČENJE
Danes čez dan v Kamnjah do 15.
ure. Vabljeni, da se vključite v verigo
molitve po manjših skupinah.
RADIJSKI MISIJON
Od danes teče na
Radiu Ognjišče zelo
dobro
pripravljen
misijon pod naslovom »BILI SO SKUPAJ« (Jn 21). Glavne
teme: Biti skupaj; Bog se razodeva tudi danes; Ali me ljubiš?; Hrani
moja jagnjeta; Gospod, Ti veš, da
te imam rad: Hodi za menoj; Ne boš
umrl. Več na spletni strani.
Vsi osrednji nagovori bodo ob 17. uri,
tako imenovani mali nagovori (drugi pogled na temo dneva) ob 10.15,
večerni pogovor, pri katerem k sodelovanju vabijo tudi poslušalce, pa
bo ob 20. uri. Misijonske bodo tudi
svetovalnice od ponedeljka do petka
ob 8. uri.
ŽPS
Člani ŽPS se kratko dobimo na Zoomu v ponedeljek ob 20. uri po večernicah.

TEDEN DRUŽINE
Vsak dan pri maši in na avdio povezavi kratek odlomek iz zelo konkretnega apostolskega pisma papeža
Frančiška »Z očetovskim srcem«.
PRAZNIK,
MATERINSKI DAN
Na praznik bodo tri
svete maše, vabljeni
k sodelovanju. Prenos
večerne maše iz Črnič.
VELIKONOČNA SPOVED
Pohvala, da ste lepo
sprejeli sistem z listki
in spoved v zakristiji.
V cerkvi si prej odtrgajte list s terminom.
Čakate v cerkvi, če so
vrata zakristije odprta, pomeni, da
je prosto. Ta teden več možnosti,
kdor želi, lahko ob tem prejme tudi
obhajilo kar v zakristiji. Povejte spovedniku.
Danes bo v Kamnjah od 15. do 19.
ure spovedoval Zoran Zornik, župnik v Šturjah;
v petek bo od 15. ure v Črničah
spovedoval Marko Sabotič, župnik s
Planine;
v soboto bo v Kamnjah od 14. do
16. ure spovedoval eden od bratov
kapucinov iz Križa;
v soboto in nedeljo bo od 16. do 18.
ure spovedoval Joško Tomažič v Črničah;
v petek, 26. 3., vseslovenski
spovedni dan, radijski misijon; čez
dan možnost tudi v Križu in Šturjah.
Pohvala družinam veroučencev,
ki ste se odzvali. Tisti, ki že dolgo
niste prejeli zakramenta, imate še
možnosti v tem tednu.

OMEJITVE
Dobili smo navodila za veliki teden.
Še vedno velja omejitev oseba ali
gospodinjstvo na 30m2. Za manjše cerkve pa je prav tako dovoljeno do 10 oseb z upoštevanjem
razdalje.
V obeh župnijskih cerkvah sem
vendarle dodal še eno prosto mesto in še eno možnost na koru.
Prosim pa, da se v cerkvi razporedite, da pridete tudi v prve klopi in
se, tudi če pridete med zadnjimi,
ne zadržujete preveč skupaj zadaj.
Na vpisne liste se lahko vpišete
od nedelje zjutraj naprej. Na vrhu
vsaj na začetku pustite prostor za
sorodnike, za katere je mašni namen. Izmenjujte se in dajte možnost drug drugemu. Če je zadnje
dni še prosto, se kar zapišite.
Tudi strežniki lahko sodelujte. Prilagojen način in hkrati samo iz
enega gospodinjstva. Petje je še
vedno dovoljeno le na daljavo.
CVETNA NEDELJA
Ker nas lahko pride
manj naenkrat, letos
ne bo zunanje procesije z zelenjem. Blagoslov bo pri vseh
mašah in tudi po
maši, ko pridete k obhajilu. Prinesite vejice s seboj. Po dve družini
ali osebi sta rezervirani pri vsaki
maši za bralce pasijona. Dogovorite se z Nelo (040 570 542) v Črničah in z Elizabeto (031 270 542)
v Kamnjah.
OKRASITEV CERKVE
Tudi letos se priporočamo, da priskrbite pred nedeljo oljčne vejice
za okrasitev cerkve in še nekaj za

tiste, ki bi jih želeli vzeti s seboj.
Zadaj v cerkvi lahko v označen nabiralnik oddate svoj dar za praznično
okrasitev cerkve. Hvala in pohvala tistim, ki poskrbite za čistočo cerkva,
ko ste na vrsti.
ORATORIJ
Starše, mlade in otroke spomnim
na termin, da lahko načrtujete.
Oratorij bo predvidoma od 28. junija do 2. julija. Mladi animatorji, pridružite se in bodite že sedaj
na daljavo povezani v fb skupini.
Javite se Zali na 041 538 968.
SVETOPISEMSKI KVIZ
Do sobote zvečer lahko še oddate kviz
iz Lukovega evangelija na spletni strani.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta teden
za cerkev darovali 163,20, v Kamnjah
pa 326,20 evra.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu † Henrika Čermelja ste v
Vrtovinu za cerkev na Svetem Pavlu
zbrali in darovali 390,50. Hvala svojcem in vsem darovalcem.

»Domača naloga« v tem tednu:
Pozoren sem na to, kakšne besede
uporabljam, ko mi gre kaj narobe.
Učim se vpeljevati lepe krščanske
vzdihljaje.

