Bogoslužje:
ponedeljek, 29. 3.,
Bertold,
redovnik

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† starše in brata Krkoč, Potoče 21b
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici) ob 20.00 večernice na Zoomu

torek, 30. 3.,

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Janez Klimak,
opat

a †† Stanka in Angelo Rebek, p. n. Gojače 36

sreda, 31. 3.,
Kornelija,
mučenka

SKRILJE ob 19.00

četrtek, 1. 4.,

KAMNJE ob 20.00

VELIKI ČETRTEK
Agapa in Irena,
mučenki
++ VELIKI
PETEK, 2. 4.,
Frančišek Paolski,
puščavnik

KAMNJE ob 15.00 molitev križevega pota (Zoom in YouTube)

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

VELIKA
SOBOTA, 3. 4.,
Rihard,
škof

VELIKONOČNA
NEDELJA
5. 4.,
Izidor Seviljski,
škof

(omejena udeležba, avdio prenos)

za zdravje, Skrilje 38
od 18.30 možnost za spoved (v zakristiji) ob 20.00 večernice na Zoomu
(Zoom in YouTube)

za družine prvoobhajancev, p. n. darovalca
doma pripravimo hleb kruha
po maši molitev rožnega venca ob božjem grobu na daljavo

ob 20.00 bogoslužje velikega petka (Zoom in YouTube)

doma pripravimo križ in kos blaga za zastrtje
možnost za prejem obhajila v Kamnjah posamično zunaj od 20.40 do 21.20
ob 21.30 začetek devetdnevnice skupaj na Zoomu
blagoslov jedi doma - vodena molitev blagoslova na YouTube ob 16.00

KAMNJE ob 20.00 velikonočna vigilija (Zoom in YouTube)

za † župnika Staniča in Tušarja, p. n. darovalca
doma pripravimo svečo in blagoslovljeno vodo
možnost za prejem obhajila v Kamnjah posamično zunaj od 21.00 do 21.20
ob 21.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu
ob 8. uri zvonjenje in velikonočni zajtrk

ČRNIČE ob 9.00

(Zoom in YouTube)

za župnijo
možnost za prejem obhajila v Črničah posamično zunaj od 10.00 do 10.20
v Kamjah posamično zunaj od 10.40 do 11.00

ob 20.30 molitev večernic in devetdnevnice na Zoomu
Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa. Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako
prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in
sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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NE LJUBIŠ ME VEČ – Žena se potoži možu: »Ko sva bila mlajša, si mi vedno dal večji kos mesa.
Ne ljubiš me več.« »Ne govori neumnosti! Seveda te ljubim, samo zdaj veliko bolje kuhaš!«

Zagrinjalo se je pretrgalo
Vsako leto grem z velikim veseljem in hrepenenjem v veliki
teden. Čeprav pride vedno vmes veliko nenačrtovanih stvari
in sem s časom na tesnem, sem vsako leto notranje zelo poJezus pa
mirjen. Veliki teden je prehod. Samo pustiti moram, da grem
je zaklical zares skozi in ne ostanem zunaj.
z močnim
Lani sem stal na kraju, od koder je Jezus šel ob navdušeni
glasom in množici v mesto. Jahal je na oslu. Konj je znamenje človeške
izdihnil. In moči, osel znamenje drugačne moči.
In dogaja se podobno, kot se je tedaj. Nekateri so se oddazagrinjalo
ljili,
spremljali le od zunaj, se pridružili možici. Nekatere pa je
v templju
tisti
teden zbližal z Bogom. In tako je tudi z našim velikim tese je prednom. Lahko bomo ostali ob lepem običaju, ob blagoslovljeni
trgalo na
vejici in potem še ob kakšnem zajčku, pirhu … Lahko bomo
dvoje od
malo poživili svojo religiozno držo. Toda Bog bo ostal zunaj.
vrha
Lahko pa nas bo stiska velikega tedna skupaj z našo osebno
do tal.
stisko zbližala z osebnim in živim Bogom.
(Mr 15,37–38)
Med praznovanjem vsako leto med drugim slišimo: »In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal.«
Zelo pomemben stavek, ki ga lahko spregledamo. Šele zadnja leta ga drugače razumem in
me silno nagovarja. Pretrgalo se je
od vrha do tal. Ne od spodaj. Mi
od spodaj poskušamo odstraniti ta
zastor, pa ne gre.
Zagrinjalo je v temelju zakrivalo
presveto. Človek si je s te straOdlomki Božje
ni naslikal vsak svojo podobo o
besede na
velikonočno
Bogu. Tudi mi se poskušamo privigilijo
bližati nečemu, kar je sveto. Odraz
1 Mz 1,1.26–31
tega je, da prinesemo nekaj bla2 Mz 14,15–15
Iz 54,5–14
goslovljenega domov in mislimo,
Rim 6,3–11
da imamo s tem že Boga doma.
Mr 16,1–7

Že mislimo, da smo varni. Toda dokler
ne pustimo, da Kristus zares vstopi k
nam/k meni domov, se zgrinjalo ne
pretrga. Prišel je in šel v smrt z naše
strani. In tako je pretrgal zagrinjalo
s te strani, vendar od vrha do tal. Ko
ga bomo spustili k nam domov, bodo
tudi običaji spregovorili, tudi hrana
bo drugače zadišala. In prižgano svečo bom drugače videl.
Tako zelo vam želim letos, da bi mu
dovolili vstopiti. Tako vam želim, da
v letošnjih razmerah ne bi gledali od
te strani, za kaj vse smo prikrajšani. Tako želim, da bi videli priložnost.
Bog vedno dopušča stisko in hkrati odpira novo pot. Vendar le, če se
pustimo najti in gremo z njimi skozi
prehod velikega tedna. Da ne izpustimo nobene postaje te poti.
Letos lahko odkrijemo resnično
globino in lepoto velike noči. Ne
ustavljajmo se ob dnevnih poročilih. Pojdimo skozi prehod. Bodimo
pogumni in jo izkoristimo.
župnik

Na VELIKI ČETRTEK:
Sodelujte družine prvoobhajancev
iz obeh župnij.
Vsi pa vabljeni, da doma spečete
hlebček kruha in ga boste na
koncu razlomili in zaužili.
Pogumni imate
doma lahko umivanje nog, na primer
oče umije noge ženi
in otrokom na začetku bogoslužja.
Na VELIKI PETEK bo ob 15. uri križev staršev ob zgodbah iz življenja. Sodleujete na daljavo.
Ob 20. uri doma pripravite križ
in ga pokrijte s kosom blaga.
Med bogoslužjem
bomo brali pasijon,
med razkrivanjem
v cerkvi boste križ
razkrili in počastili
tudi doma.

Na VELIKO SOBOTO
se povežemo ob 20. uri pri velikonočni vigiliji. Doma pripravite
svečo, ki jo boste na začetku vigilije prižgali – v stanovanju pa boOBHAJANJE VELIKEGA TEDNA
ste na začetku bogoslužja ugasnili
Po zaprtju države dajmo poudaluči. Med prižigananjem v cerkvi,
rek temu, da obhajajmo velikotudi doma v temi prižgete skupno
nočno tridnevje doma, kolikor je
svečo in pri njej lahko pe vsak
le mogoče.
svojo. Po branju beril vas bom
Kdor ima možnost, se lahko povepovabil, da tudo doma razsvetliže in bomo skupaj vsak večer ob
te stanovanje. Med krstnim bo20. uri.
goslužjem boste
Lahko spremljate tudi bogoslužja
sebe in/ali drug
g. škofa iz naše stolnice, povezadrugega pokriva je na spletni strani.
žali z blagoslovljeno vodo.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI
Ne bo potekal na nobenem kraju, zbiranje ni dovoljeno. Bo sicer
tudi na YouTubu ob 16. uri, vendar le v pomoč, kjer želeli istočasno tudi vi blagosloviti pripravljene jedi. Besedilo blagoslova (na
spletni strani) lahko ob drugi uri
uporabite tudi sami in pokropite
z blagoslovljeno vodo.

SPLETNA DEVETDNEVNICA
Od velikega petka skozi velikonočno
osmino do naslednje nedelje nas lahko povezuje devetdnevnica Božjega
usmiljenja. Pridružite se na Zoomu,
povezava bo na spletni strani.
V petek in sobto bo bolj pozno, šele
ob 21.30. Vseno vabljeni odrasli, da
naredite to devetdnevnico, ki traja
prav do konca zaprtja države, do nedelje Božjega usmiljenja.

VELIKONČNI ZAJTRK
Tudi letos skupaj ob isti uri ob
SVETOPISEMSKI KVIZ
zvonjenju ob 8. uri.
Pohvala vsem, ki ste se odzvali. Tisti, ki boste do velikonočne nedelje
OSEBNA MOLITEV
oddali vse štiri kvize, boste prejeIN PREJEM OBHAJILA
Zbiranje pri bogoslužju ni dovo- li spodbudno darilce. Med oddanimi
ljeno. Župnijski cerkvi pa sta lah- rešitvami zadnjega kviza ste bili izžko odprti in lahko pridete sami rebani: Tilen Rojko, Jožica in Leopold
med dnevom k osebni molitvi. Vodopivec, družina Ušaj. Čestitamo!
Organizirana skupna molitev ni
HVALA
dovoljena.
Za obhajilo bom pripravljen pri za vaše darove. V Črničah ste ta tevhodnih vratih pridete lahko res den za cerkev darovali 127,50, v Kasamo posamično ali po družinah, mnjah pa 327,60 evra.
vendar le zunaj pri vratih in z upo- V velikem tednu lahko oddate dar
tevanjem razdalje. Časa bo dovolj, (nabiralnik): na veliki četrtek za poda lahko počakate in se prej z mo- trebe Karitas, na veliki petek za božji grob, za kristjane v Sveti deželi,
livijo sami pripravite na prejem.
Po prejemu greste takoj naprej. druge dneve za župnijo.
v petek in soboto zvečer po bogoslužju v Kamnjah in v nedlejo ODDANI MAŠNI NAMENI:
po maši v Črničah in potem v Ka- za †† Marijo in Leopolda Gerželja, Kamnje 45
mnjah. Možnost bo tudi na veli- v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje, Kamnje
konočni ponedeljek.
za milost svete vere, p. n. Črniče
Pazite, da ne pride do zbiranja.
Ne gre le zaradi pravil, v resnici
se nova različica virusa zelo širi
tudi v naših krajih. Bodimo res »Domača naloga« v tem tednu:
zelo previdni.
Poskrbim in pomagam drugim, da bomo
Tudi za spoved se še
letos doma drugače obhajali skrivnosti
velike noči. Poskušam se spomniti dnelahko dogovorite osebno.
va svojega krsta.

