Bogoslužje:
tudi od torka dopetka možnoszt za obhajilo vsak večer po maši v Kamnjah 20.05–20.15

ponedeljek v
velikonočni
osmini, 5. 4.,

Vincencij, Ferrer,
duhovnik

torek, 6. 4.,

Irenej iz Srema,
mučenec

ob 9.00 (prenos na YouTube in Zoomu)

za † Vido Šatej, Vrtovin 80, 8. dan
možnost za prejem obhajila v Kamnjah posamično zunaj od 9.30 do 10.00;
v Črničaa posamično zunaj od 10.15. do 10.30
ob 20.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu
ob 19.30 (prenos na YouTube in Zoomu)
v zahvalo Jezusu in Mariji za za prejete milosti in blagoslov v družini
ob 20.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu

sreda, 7. 4.,
Janez Krstnik de la
Salle, duhovnik

ob 19.30 (prenos na YouTube in Zoomu)

četrtek, 8. 4.,

ob 19.30 (prenos na YouTube in Zoomu)

Maksim in Timotej,
mučenca

za † Franca Kravosa, Skrilje 77
ob 20.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu
v zahvalo, p. n. darovalca

ob 20.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu

PETEK, 9. 4.,
Valtruda,
redovnica

ob 19.30 (prenos na YouTube in Zoomu)

SOBOTA, 10. 4.,
Domnij (Domen),
mučenec

ob 19.30 (prenos na YouTube in Zoomu)

NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA
11. 4.,
Stanislav,
škof

 Za

veliko
veli
kono
nočn
čna
a ne
nede
delj
lja
a
4. aprila 2021
14/2
/ 1

za † Nevenko Copič, Vrtovin 127a

ob 20.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu
za †† Rafaela in Vido Krkoč, Malovše 24
možnost za prejem obhajila v Črničah posamično zunaj od 18.45 do 19.00;
v Kamnjah od 20.00 do 20.15
ob 20.30 devetdnevnica skupaj na Zoomu
ob 9.00 (prenos na YouTube in Zoomu)
za župnijo
možnost za prejem obhajila v Kamnjah posamično zunaj od 9.40 do 10.00
v Črničah posamično zunaj od 10.15 do 11.00
ob 20.30 molitev večernic na Zoomu

ko nec

NA BOLJE – Kmalu pridejo na vrsto ljudje, ki bodo svet obrnili na bolje!
imenujejo se NATAKARJI!!

Povoji so bili zloženi
Sv. Janez Zlatousti, eden od velikih cerkvenih očetov, je
pomenljivo dejal: »Le kateri tat bi imel čas in skrb, da bi
Videl je po- razvezal mrliča, ga vzel in nato položil povoje kot so bili.«
vôje, ki so
Tudi mi bi z Marijo Magdaleno ob praznem grobu najprej
ležali tam,
pomislili: »Gospoda so vzeli in ne vemo, kam so ga položiin prtič, ki
li.« Spet drugi so pa razširili govorico, da so telo odnesli iz
je bil na
groba in rekli, da je vstal. Tudi danes bi bilo tako.
Jezusovi
Tudi danes nam Gospod pušča samo znamenja. In teh
glavi, a ne
ob povôjih, je ogromno. Tudi danes vidimo le površno. Šele potem so
temveč po- učenci dojeli in verjeli.
sebej zvit
Povoji so bili zloženi. Dobesedno: tam, »kot so bili«. Le
na drugem
kdo bi jih v naglici zlagal. Zloženi so bili, ker je bilo v njih
mestu.
telo. In telo je izginilo. Povoji so padli skupaj. Toda ta dokaz
Tedaj je
vstopil tudi še ni dovolj. Janez je povezal te povoje s Kristusom, ki ga
tam ni bilo več. In to je vera! Kristus ni vstal tako kot Lazar
oni drugi
učenec,
v Betaniji. Ni se vrnil nazaj, ampak je šel naprej.
ki je prvi
Vera se zgodi, ko ti Gospod spregovori preko znamenj in
prišel h
vidiš, kaj to pomeni za tvoje
grobu; in
življenje. Vera je velik dar. To vividel je in
dimo danes, ko ne gre več tako,
veroval.
(Jn 20,6–8)
kot smo bili navajeni. Lažje je
iti nazaj. V veri pa ti Sveti Duh
da videti pot naprej, ko ti vse
govori proti.
Kristus je vstal tako, da je šel
skozi smrt in izstopil na drugi
strani groba. Kamen od groba pa
Odlomki Božje
je odvaljen da bi priče vstajenja
besede na belo
začele svoje življenje gledati od
nedeljo
druge strani. To je: iz groba ven,
Apd 10,34.37–43
1 Jn 5,1–6
iz groba nazaj.
Jn 20,19–31

Kako drugače živiš, ko ne gledaš vel proti grobu, ampak od tam
nazaj. Od tam nazaj tudi drugega
človeka začneš videti drugače.
Voščim vam, da bi tudi na trenutne razmere gledali z druge strani.
Osvetljene z drugačno lučjo. Voščim
vam res blagoslovljene praznike.
Tako blagoslovljene, da bi vsak od
vas videl pot naprej. In da bi vsak
pomagal drugemu, da bo on lahko
šel naprej. Potem bomo tudi sebe
od tam drugače videli.
Sad velike noči je, da ni več treba
imeti zastražen grob. Ni več treba
imeti obrambno držo. Kristus je
namreč vstal na drugi strani. In tam
straža ni potrebna. Na tej strani pa
smo z odvaljenega kamna poklicani,
da gremo k bratom. Kajti samo tam
bomo odslej lahko prepoznali Gospoda. Tam notri, v grobu ga ni. Zakaj bi morali še postavljati straže?
Voščilu se pridružuje tudi g. Lestan, ki večkrat pove, da vsak dan
moli za vse nas.
župnik

BOGOSLUŽJE
Ta teden zaradi razmer brez udeležbe v cerkvi. Svete maše tudi med
tednom s prenosom na YouTubu
vsak večer ob 19.30. Na velikonočni ponedeljek pa dopoldan ob 9. uri.
Župnijski cerkvi sta čez dan odprti
za osebno molitev.
OBHAJILO
Lahko prejmemo le posamično ali
kot družina pri vratih cerkve obnapisanih urah ali po dogovoru.

VELIKONOČNA
OSMINA
To je poseben čas
velikonočne osmine,
ko je vsak dan en
sam »danes«. Zato
vabljeni, da nas velikonočno bogoslužje
povezuje. To je eden
najlepših časov v bogoslužju. Zato
se ne ustavljajmo preveč ob vsem
tem, za kar smo prikrajšani. Ustimo, da nam Gospod spregovori po
znamenjih. Vabim prostovoljce, da
se tudi med tednom javite za branje berila na daljavo. Lahko tudi za
kakšno pesem, prošnjo.
VEROUK
V tem tednu po dogovoru vsake
skupine s katehetom na daljavo.
DEVETDNEVNICA
Božjega usmiljenja je molitev z rožnim vencem usmiljenja, ki poteka
v osmini do nedelje. Vabljeni, da s
pridružite na Zoomu ali avdio povezavi vsak večer ob 20.30.
HVALA ZA DAROVE
V Kamnjah ste za cerkev v tem
tednu darovali 310,20 Ob velikem
četrtku za Karitas 30,00.
NAMESTO CVETJA
Ob pogrebu Vide Šatej ste v Vrtovinu zbrali in darovali 200,00 za
družine v stiski. Hvala svojcem in
darovalcem.
SVETOPISEMSKI KVIZ
Darilce za sodelovanje pri kvizu
pridejo šele konec tedna, spomnite
me, ko se vidimo, da vam ne pozabim izročiti.

HVALA
Vsem, ki ste kljub spremenjenim
razmeram sodelovali pri bogoslužju povezovali ljudi in pripravili vse
potrebno v naših cerkvah.
Hvala zborovodjem in organistom
in drugim, da skrbite tudi za spremljavo in petje na daljavo. Hvala
Aneju za stalno tehnično podporo
pri prenosih. Hvala vsem, ki v teh
časih srbite za povezanost v župniji in vsem, ki skrbite za lepoto
cerkva. Katehistinjam, ki se trudite z otroki po svojih močeh. Hvala
tudi vsem, ki srbite za ohranjanje
lepih navad, kot je vsakdanja drdra s kamenjskega zvonika. Vsem,
ki kakor koli skrbite in poskrbite.
Iz govorov papeža Frančiška
Homilija
na velikoočno
vigilijo 2021

Žene so mislile, da
bodo našle mrtvo
telo in ga mazilile,
a so našle prazen grob. Šle so
objokavat mrtvega, a so slišale
oznanilo življenja. Zato so, kot
pravi evangelij, »trepetale in bile
vse iz sebe« (Mr 16,8). Da so bile
vse iz sebe v tem primeru pomeni strah, povezan z veseljem, ki
preseneti njihovo srce, ko vidijo
velik kamen odvaljen od groba, v
njem pa mladeniča, ogrnjenega
v belo oblačilo. Gre za čudenje,
ko slišijo naslednje besede: »Ne
bojte se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Vstal je« (Mr
16,6). In potem povabilo: »Pred
vami pojde v Galilejo, tam ga
boste videli« (Mr 16,7). Tudi mi

sprejmimo to povabilo, velikonočno
povabilo: pojdimo v Galilejo, kamor
je pred nami šel Gospod Vstali. A kaj
pomeni »iti v Galilejo«?
Iti v Galilejo na drugem mestu pomeni prehoditi nove poti. Pomeni
premikati se v nasprotno smer od
groba. Žene iščejo Jezusa v grobu,
gredo se spominjat, kar so živele z
Njim in kar je sedaj za vedno izgubljeno. Gredo pogrevat svojo žalost.
To je podoba vere, ki je postala komemoracija nekega lepega dogodka, ki pa se je končal in se ga samo
še spominja.
Mnogi živijo »vero spominov«, kakor da bi Jezus bil neka osebnost
iz preteklosti, nek prijatelj iz že oddaljene mladosti, dogodek, ki se je
zgodil dolgo časa nazaj, ko sem kot
otrok obiskoval ure katekizma. Vera,
narejena iz navad, iz preteklih stvari, iz lepih otroških spominov, ki pa
se me več ne dotika, se me ne tiče.
Iti v Galilejo pomeni naučiti se, da
vera, da bi bila živa, mora ponovno
stopiti na pot. Vsak dan mora poživiti začetek poti, čudenje ob prvem
srečanju. Zatem pa se zanesti, brez
domišljavosti, da že vse vemo, temveč s ponižnostjo nekoga, ki se pusti
presenetiti¸¸ z Božjimi potmi. Pojdimo v Galilejo in odkrijmo, da Bog
ne more biti postavljen med otroške
spomine, ampak je živ, vedno preseneča. Vstali nam nikoli ne neha povzročati čudenja.
»Domača naloga« v tem tednu:
Iščem nove poti do človeka prav skozi spremenjene razmere in omejitve iščem »drugega«. Grem v Emavs na drugačen način.
Grem k lomljenju kruha na drugačen način.

