Bogoslužje:
Za udeležbo v župnijski cerkvi se zapišite na list v cerkvi. Nov list je na voljo v nedeljo po poldnevu.
Možnost za prejem obhajila po vsaki sveti maši.

ponedeljek, 12. 4.,
Julij I.,
papež

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za † Rudija Črmelja, Kamnje 46a
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)
ob 20.30 večernice na Zoomu

torek, 13. 4.,

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za vse †† Krkoč, Gojače 3č

sreda, 14. 4.,

SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
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ob 20.30 večernice na Zoomu

Lidvina,
devica

za † Emila Bratina, Skrilja 27
v Črničah molitvena skupina ob 19.00

četrtek, 15. 4.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

Lažna duhovna sporočila

ni spletnih večernic

Helena (Jelica)
Alzaška, kneginja

za zdravje, Kamnje 33a

ob 20.30 večernice na Zoomu

petek, 16. 4.,

VRTOVIN ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Bernardka Lurška,
devica

za † Henrika Čermelja, Vrtovin 13b, 30. dan

ob 20.30 večernice na Zoomu

sobota, 17. 4.,

ČRNIČE ob 19.00

(omejena udeležba, avdio prenos)
za †† starše Olgo in Draga Toplikaraja, p. n. Črniče 86
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici), obhajilo do 19.45.

2. VELIKONOČNA,
NEDELJA BOŽJEGA
UMILJENJA
18. 4.,
Sabina Petrilli,
redovnica

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)

Robert,
opat

ob 20.30 večernice na Zoomu

za † Emo Rovtar, Skrilje 1

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba)
za zdravje, p. n. Vrtovin

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
ob 20.30 večernice na Zoomu

Tedaj jim je
Jezus spet
rekel: »Mir
vam bodi!
Kakor je
Oče mene
poslal, tudi
jaz vas
pošiljam.«
In ko je
to izrekel,
je dihnil
vanje in
jim dejal:
»Prejmite
Svetega
Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim
odpuščeni;
katerim jih
zadržite,
so jim
zadržani.«
(Jn 20,21–23)

 Za

ko nec

MOLITEV: Misijonar hodi proti podružnici in opazi, da se mu bliža lev. V strahu začne moliti: »O Bog, daj
temu levu krščanskega duha, rad bi še živel in kaj dobrega naredil …« Takrat se lev ustavi,
se ozre v nebo in začne: »Bog, blagoslovi to jed …«

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Apd 3,13–15
1 Jn 2,1–5
Lk 24,35–48

Namesto običajne duhovne misli bi rad nekoliko razblinil
dvome ob nekaterih sicer zelo duhovnih sporočilih, ki krožijo
v teh nemirnih časih.
Tudi apostoli so bili kljub vstajenju še vedno zbegani in porajali so se jim dvomi. Širile so se razne govorice. Jezus je
spodbudil »nevernega« Tomaža, naj ne išče sam nekje zunaj.
Le ko bo v občestvu, bo lahko prepoznal in veroval.
Satan je »božja opica« in se rad obleče v angela luči. Edina
stvar, ki se je zares in najbolj boji, je Cerkev. V njej Kristus
živi svojo človeškost. Zato bo satan naredil vse, da bi jo naredil posvetno ali pa preveč poduhovljeno, odmaknjeno od
sveta. V obe smeri nastavlja zanke. Včasih mu nasedejo celo
posvečeni in širijo zmedo.
Predvsem je pomembno, da takih sporočil ne posredujemo naprej in da se sami ne
vznemirjamo. Z njimi želi hudobec popačiti
nekatera resnična posebna razodetja. Tako
po nekaterih neizkušenih ljudeh podtakne
besede, ki naj bi jih Marija ali Jezus rekla na
prikazovanjih v Medžugorju ali drugih sicer
zdravih in resničnih razodetjih. Je precej bistrejši od nas. Je zelo uspešen in priljubljen
posnemovalec (imitator).
V zadnjem času se mnogi čutijo poklicane, da celo v Božjem imenu širijo mnenja o
cepivih, o tem, da obhajila ne smemo prejemati na roke; da ne bi smeli zapirati cerkva; o tem, da sedanji papež širi zmote, in
podobno. Na prvi pogled se taka sporočila
zdijo verjetna. Največkrat jih prepoznamo
po tem, da ustvarjajo obrambno držo pred
svetom. Hudič bi rad kristjane danes zape-

ljal prav v to zanko. Sedanji papež
je satanu trn v peti, ker razkrinkava
njegove zanke. Zato zelo pretanjeno
širi o njem lažno podobo. Še posebej
nasedajo oni, ki se jim toži po nekdanjih časih, in tisti, ki pričakujejo
konec sveta prav kmalu. Oboji bodo
zelo razočarani.
Obrambna drža je lažja. In Kristus sreča apostole prav v tej drži.
Njegove besede so: »ne bojte se«
in »pojdite«. Ni treba, da smo zaklenjeni v dvorani. Lahko smo pred
svetom zaklenjeni v miselnosti in
drži. Časi, ko se cerkve praznijo, ko
ljudje živijo brezbrižno, so godna
podlaga za taka sporočila in lažno
duhovnost.
Božje usmiljenje je v tem, da nas
kot učence ni več strah iti ven. Da
nas ni strah, da bi se umazali od
sveta. Božje usmiljenje je v tem,
da nas je Bog »umazane« vključil
v svoje življenje. Božje usmiljenje
ni popuščanje pred svetom. Usmiljenje je klic, da gremo med ljudi
in prinašamo odpuščanje. Laže je
biti zaprt in »imeti prav«. Laže se
je v teh časih zapreti v svoj svet, v
svojo družino in živeti zasebno duhovnost. Praznik Božjega usmiljenja
nas želi prav tega osvoboditi in nas
spraviti na pot.
župnik

BOGOSLUŽJE
Od ponedeljka udeležba pri bogoslužju, kot je bilo pred velikim četrtkom. Listi za nedeljske maše bodo v
cerkvi v nedeljo po poldnevu. Dobro
je, da se maše udeležite tudi mladi
in družine z veroučenci, da se razporedimo med tednom in v nedeljo.
OBHAJILO
Po vsaki sveti maši in ob nedeljah
ob napisanih urah tekoče pri vratih
cerkve. Obhajilo
sami pospremite z
osebno molitvijo.
TEDENSKE MAŠE
ob 19. uri, nedeljske samo v župnijski cerkvi zaradi
večjega prostora.
STRAŠI IN OTROCI
Vabim, da poskrbite za domače bogoslužje ob nedeljah in za redno
skupno molitev ter krščanske navade doma.
Veroučna srečanja bodo v tem tednu še na daljavo. Lahko pa pridete
kot družina k obhajilu ali maši.
VEČERNICE
Še vedno se bomo
zbirali pri molitvi
večernic, sedaj ob
20.30 na Zoom povezavi in avdio prenosu na spletni strani.
Lahko ste zraven kadar koli.
MOLITVENA SKUPINA
v Črničah vsako sredo ob 19. uri.
Udeležba omejena kot za mašo.

TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
Pripadaj, išči in se odloči - je geslo
tedna molitve za duhovne poklice,
ki bo od 18. do 25.aprila.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste čez
praznike skupaj za župnijo darovali 452,66, v Kamnjah za župnijo
567,00 in župnijsko karitas skupaj
60,00. Nabirka za božji grob je
prestavljena na jesen.
Hvala tudi za vse druge vaše darove, za hrano in dobrote, ki jih prejemamo.
Iz govorov papeža Frančiška
Iz homilije
na velikoočno
vigilijo 2021

Iti v Galilejo prav
tako pomeni iti na
meje. Kajti Galileja
je najbolj odročen
kraj: na tistem mnogoterem in
raznovrstnem območju prebivajo najbolj oddaljeni od obredne
čistosti Jeruzalema. Pa vendar
je ravno tam Jezus začel svoje
poslanstvo, ko se je z oznanilom
obrnil na tistega, ki s težavo živi
vsakdanje življenje, na izključene, šibke, revne, da bi bil obličje
in navzočnost Boga, ki gre neutrudno iskat potrtega ali izgubljenega, ki gre do bivanjskih meja,
kajti v njegovih očeh ni nihče zadnji, nihče ni izključen.
Tja prosi Vstali svoje, naj gredo,
tudi danes. To je kraj vsakdanjega življenja, so poti, ki jih pre-

hodimo vsak dan, so kotički naših
mest, kamor gre Gospod pred nami
in je navzoč, ravno v življenju tistega, ki gre mimo nas in z nami deli
čas, dom, delo, trud in upanje. V Galileji se naučimo, da lahko najdemo
Vstalega na obličjih bratov, v navdušenju tistega, ki sanja, in v vdanosti nekoga, ki je obupan, v nasmehih tistega, ki se radosti, in v solzah
tistega, ki trpi, predvsem v revnih
in v odrinjenih na obrobje. Osupnili
bomo, kako se veličina Boga razkriva v majhnosti, kako njegova lepota
žari v preprostih in ubogih.
In tu je torej tretje velikonočno
oznanilo: Jezus, Vstali, nas ljubi
brez meja in obiskuje vsako našo življenjsko situacijo. On je svojo navzočnost zasadil v srce sveta in tudi
nas vabi, naj presežemo pregrade,
premagamo predsodke, se približamo tistemu, ki je vsak dan poleg
nas, da bi odkrili milost vsakdanjosti.
Prepoznajmo ga kot navzočega v
naših vsakdanjih Galilejah, v življenju vseh dni. Z Njim se bo življenje
spremenilo. Kajti onstran vseh porazov, zla in nasilja, onstran vsakega
trpljenja in onstran smrti, Vstali živi
in vodi zgodovino.

»Domača naloga« v tem tednu

Namesto dnevnih objav, govoric in
novic v tem tednu zavestno širim veselje in vedrino. Opravljanja se skušam izogniti ali ga pomagam preusmeriti v širjenje dobrega.

