ponedeljek, 29. 3.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† starše in brata Krkoč, Potoče 21b

torek, 30. 3.,

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Bertold,
redovnik

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

Janez Klimak,
opat
sreda, 31. 3.,
Kornelija,
mučenka

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

četrtek, 1. 4.,

možnost za spoved v Kamnjah (v spovednici) od 8.00 do 8.30
obhajilo: Črniče, 18.00–18.20, Kamnje, 21.00–21.30

VELIKI
ČETRTEK
Agapa in Irena,
mučenki

++ VELIKI
PETEK, 2. 4.,

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

SKRILJE ob 19.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

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

ČRNIČE ob 18.30

(udeležba prvoobhajanci)

KAMNJE ob 20.00

(udeležba prvoobhajanci, prenos na YouTube)

v zahvalo Jezusu in Mariji za prejete milosti in blagoslov v družini
za družine prvoobhajancev, p. n. darovalca
po maši tiho češčenje (prostovoljci) do 22. ure
čez dan tiho češčenje (posamezniki) v obeh župnijskih cerkvah
obhajilo: Črniče, 18.00–18.20, Kamnje, 21.00–21.30

Frančišek Paolski,
puščavnik,
začetek devetdnevnice,
tudi skupaj na Zoomu

ČRNIČE ob 15.00 molitev križevega pota (omejena udeležba)
ob 18.30 bogoslužje velikega petka (omejena udeležba)
KAMNJE ob 15.00 molitev križevega pota (omejena udeležba)
ob 20.00 bogoslužje velikega petka (om. udel., prenos na YouTube)

VELIKA
SOBOTA, 3. 4.,
Rihard,
škof

7.00-19.00 tiho češčenje (posamezniki) v obeh župnijskih cerkvah
blagoslov ognja: Kamnje ob 6.30 (do 7.30), Črniče 8.00 (do 8.30)
blagoslov jedi (povsod zunaj):
Podgora 13.00, Vrtovin 13.30, Gojače 14.00, Malovše 14.30, Skrilje
15.00, Potoče 15.30 Kamnje 16.00, Ravne 16.30, Črniče 17.00

obhajilo: v Črničah po blagoslovu jedi, 17.15–.17.45
v Kamnjah: 17.00–17.15 in po velikonočni vigiliji, 21.00–21.30

KAMNJE ob 20.00 velikonočna vigilija (prenos na YouTube)

za † župnika Staniča in Tušarja, p. n. darovalca (omejena udel.)
VELIKONOČNA
NEDELJA
5. 4.,
Izidor Seviljski,
škof

cvet
cvet
etna
na ned
edel
elja
el
ja
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VRTOVIN ob 7.30

(zunaj cerkve, omejena udeležba)

za † Vido Šatej, Vrtovin 80, 8. dan

ČRNIČE ob 9.00

(omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30

(omejena udeležba)

za Franca Kravosa, Skrilje 77

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.15 do 12.00
v Črničah od 9.40 do 10.10; od 19.40 do 20.00

ČRNIČE ob 19.00

(omejena udeležba, avdio prenos)

za †† Rafaela in Vido Krkoč, Malovše 24
ob 20.30 molitev devetdnevnice Božjega usmiljenja (Zoom in avdio)

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
OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA
Pomembno je, da si pravočasno ustavite čas in se doma (ne glede na trenutne razmere) zberete pri bogoslužju.
Če se bodo med tednom razmere zaostrile in se cerkve zaprejo, bodo od
oznanjenih samo tista bogoslužja, pri
katerih je prenos. Spremljajte spletno
stran.
Na CVETNO NEDELJO blagoslov oljčnih vejic pri mašah samo za vnaprej
zapisane, po maši lahko prihajate
za blagoslov vejic v času za obhajilo
(8.10–8.30; 9.40–10.00; 11.15–12.00)
posamično ali v manjših skupinah.
UDELEŽBA: vsaka družina ali posameznik naj se čez praznike vpiše samo
enkrat (na en list) in tako da možnost

tudi drugim. Listi bodo na voljo v cerkvi od torka zjutraj od 8. ure naprej.
Vnaprejšnjih rezervacij ne sprejemam.
Jutranja nedeljska maša bo zunaj,
lahko več udeležbe, vendar se je treba tudi za to vpisati v Kamnjah. Če bo
slabo vreme, bo bolj omejeno število
v cerkvi.
K svetemu obhajilu lahko prihajate v
omenjenem v času.
Obred bo kratek, lahko se osebno zadržite
v molitvi, če v cerkvi
ni preveč ljudi. Sveto obhajilo je zlata
vez z bogoslužjem na daljavo.
Na VELIKI ČETRTEK se obeh bogoslužij v cerkvi udeležite prvoobhajanci
z družinami v vsaki drugi klopi. Prenos ob 20. uri. Prenos Najsvetejšega
v božji grob. Po maši lahko prihajate
k tihemu češčenju sami ali z družino, enaka omejitev števila. Krizmena
maša je prestavljena.
Na VELIKI PETEK beremo pasijon,
razkrivamo in častimo križ, prosimo
za vse ljudi in prejmemo obhajilo. Čez
dan lahko pridete in v tišini častite
Najsvetejše v božjem grobu. Udeležite
se lahko tudi križevega pota ob 15. uri.
Na VELIKO SOBOTO posebej vabim,
da pridete čez dan v cerkev molit
sami ali kot družina.
Ogenj bom blagoslovil na dveh krajih;
ne prihajajte ob uri, ampak se razvrstite. Pridite po ogenj le za svoje, letos ni raznašanja po hišah.
Blagoslov velikonočnih jedi bo na več
krajih in povsod zunaj. Lahko tudi prinesete prej in pridete iskat po blagoslovu. Pazimo, da ne pride do tesnega
zbiranja. Če bo deževalo, v cerkvi ni
udeležbe! Prinesite prej in pridite iskat pozneje.

VELIKONOČNA
VIGILIJA je s krstnim bogoslužjem najpomembnejše bogoslužje
v letu. Vigilija
bo letos samo ena s prenosom po
YouTubu in avdio povezavi. Skrbno
se pripravite doma in tudi doma naredite znamenja.
Hvala zborovodjem in organistom, da
med seboj povezani lepo poskrbite
tudi za spremljavo in petje na daljavo.
PRAZNUJMO VELIKO NOČ SKUPAJ
Predlagam, da izkoristite priložnost
in letos prenesete obhajanje velike noči domov.
Nekaj predlogov:
Na veliki četrtek
imamo navadno tudi
obred umivanja nog.
Letos ga lahko opravite po družinah, na
primer npr. oče umije noge ženi in
otrokom, potem pa skupaj spremljate prenos bogoslužja iz cerkve.
Specite hlebček kruha in ga doma
po maši razlomite.
Za veliki petek doma pripravite križ
in ga zagrnete. Med obredom češčenja križa ga doma odkrivate med
prenosom skupaj z duhovnikom v
cerkvi ter ga potem počastite.
Na veliko soboto si za vigilijo pripravite lepo svečo, ki jo boste na
začetku vigilije prižgali – tudi sobo /
stanovanje imejte skromno osvetljeno, pri slavi pa prižgite vse luči. Med
krstnim bogoslužjem drug drugega
pokrižajte z blagoslovljeno vodo.
VEROUKA
v velikem tednu ni. Pravočasno pripravite znamenja, da boste lahko
doma skupaj obhajali tridnevje.

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.
Povzetek veljavnih pravil (med tednom
se bodo morda spremenila)
– cerkev, ki meri več kot 300 m2: dovoljeno
je 1 "mehurček" (= posameznik ali skupno
gospodinjstvo) na 30 m2;
– cerkev, ki meri manj kot 300 m2: dovoljeno do 10 "mehurčkov"; med njimi mora biti
obvezna razdalja;
– zunaj cerkve: dovoljeno je 1 "mehurček"
na 10 m2 z razdaljo 1,5 m med mehurčki in
obvezna maska, če ni vsaj 2 m razdalje.

SVETOPISEMSKI KVIZ
Pohvala vsem, ki ste se odzvali. Tisti, ki
boste do velikonočne nedelje oddali vse
štiri kvize, boste prejeli spodbudno darilce. Med oddanimi rešitvami zadnjega
kviza ste bili izžrebani: Tilen Rojko, Jožica in Leopold Vodopivec, družina Ušaj.
Čestitamo!
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste ta teden
za cerkev darovali 127,50, v Kamnjah
pa 327,60 evra.
V velikem tednu lahko oddate dar (nabiralnik): na veliki četrtek za potrebe
Karitas, na veliki petek za božji grob, za
kristjane v Sveti deželi, druge dneve za
župnijo.
ODDANI MAŠNI NAMENI:
za †† Marijo in Leopolda Gerželja, Kamnje 45
v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje, Kamnje
za milost svete vere, p. n. Črniče

»Domača naloga« v tem tednu:
Poskrbim in pomagam drugim, da bomo
letos doma drugače obhajali skrivnosti
velike noči. Poskušam se spomniti dneva svojega krsta.

