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, 19. 4.,
Leon IX.,
papež

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
v zahvalo in priprošnjo, Potoče 24
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)
ob 20.30 večernice na Zoomu

torek, 20. 4.,

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za žive in †† Žigon in Podgornik, Črniče 3a

sreda, 21. 4.,

SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

Teotim (Teo),
škof

3. ve
veli
liko
kono
nočn
čna
a ne
nede
delj
lja
a
18. aprila 2021
16/2
/ 1

ob 20.30 večernice na Zoomu

Anzelm,
škof in cerkv. učitelj

za †† starše Rustja, Skrilje 89

v Črničah molitvena skupina ob 19.00
ob 20.30 večernice na Zoomu

četrtek, 22. 4.,

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

Leonid,
mučenec

za duhovne in redovne poklice, p. n. Skrilje

ob 20.30 molitev – pot luči na Zoomu

petek, 23. 4.,
Jurij,
mučenec

VRTOVIN ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

sobota, 24. 4.,
Fidelis iz
Sigmaringena,
mučenec

SKRILJE ob 11.00

4. VELIKONOČNA,
NEDELJA DOBERGA
PASTIRJA
25. 4.,
Marko,
evangelist

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)

za † Vido Šatej, Vrtovin 80, 30. dan

ob 20.30 večernice na Zoomu

v zahvalo za 50 zakona, Neža in Ivan, Skrilje 70e

ČRNIČE ob 19.00

(omejena udeležba, avdio prenos)
za † Danilo Podgornik, Črniče 12
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici), obhajilo do 19.35.
ni večernic (e-pričevanje)

za †† starše Krkoč in Bratina, Potoče 8

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba)
za dar Svetega Duha, p. n. Malovše 45
KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba, prenos na YouTube)
za župnijo

obhajilo po maši: v Kamnjah od 8.10 do 8.30; od 11.30 do 12.00
v Črničah od 9.40 do 10.15
ob 20.30 večernice na Zoomu

 Za

Stopil mednje

ko nec

UMETNICA – Blondinka prijateljici: Kaže, da sem zelo talentirana umetnica. Ko sem naredila
prvo fotko z mobilnikom, me je takoj vprašal, če želim odpreti galerijo.

Tudi ona
dva sta
pripovedovala, kaj se
je zgodilo
na poti in
kako sta
prepoznala
Jezusa po
lomljenju
kruha. Ko
so se oni
pogovarjali
o tem, je
sam stopil
mednje in
jim rekel:
»Mir vam
bodi!«
Vznemirili so se in
obšel jih je
strah. Mislili so, da
vidijo duha.
Lk 24,35–37

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Apd 4,8–12
1 Jn 3,1–2
Jn 10,11–18

Zgodba pripoveduje o vrvohodcu. Na veliki višini je hodil po
telefonski žici. Nazadnje je šel čez še s samokolnico. Gledalci
so bili navdušeni. Potem jih je vprašal: »Mislite, da lahko popeljem samokolnico tudi nazaj?« S ploskanjem in vzkliki so
zatrjevali, da verjamejo. Še enkrat jih je vprašal. »Seveda,«
so zaklicali in zaploskali v pričakovanju. »Dobro,« je dejal
akrobat, »da potrdite svojo vero, povejte, kdo je pripravljen
priti gor in sesti v samokolnico, ki jo bom potem popeljal na
drugo stran?« Nihče se ni javil. Želeli so ostati opazovalci.1
Tako je z velikonočno vero. Eno je, da verjameš, da je Kristus res vstal od mrtvih, nekaj drugega pa je, da si pripravljen tudi ti z njim začeti živeti. Mu dovoliti, da te »popelje
čez«. In vidimo, da se je to najprej moralo zgoditi z apostoli.
Sprva so bili bolj opazovalci.
Lepo je bilo hoditi z njim, srečevati navdušene množice in
videti čudeže. Lepo je biti veren, ko gredo vsi k maši, in videti
sadove vzgoje otrok. Imeti praznovanja, ko pridejo skupaj
množice k birmi, obhajilu ali h kakšnemu blagoslovu tega
ali onega. Sedaj pa pravi evangelist, da je »stopil mednje«.
Zanimivo, da ne pravi »vstopil« ali prišel. Jezus ni prišel
ali vstopil, marveč je stopil.
Samo stopil. Ni bil ne zunaj ne
zadaj ali spredaj. Bil je že med
njimi. Oni pa so bili prestrašeni.
Sedaj se začenja pot razodevanja. In to je tudi naša
pot. Sedaj ni več takih zunanjih čudežev. Jezus se začenja
razodevati na način, ko je lahko »med nami«.

Vedno bolj vidim: z vero imamo toliko težav predvsem zato, ker Boga
še vedno iščemo sami. Kot Tomaž.
Ko začneš živeti »cerkveno«, se vse
spremeni. Živeti cerkveno pa pomeni, da se odpoveš temu, da bi sam
lahko prišel do Boga, do resnice, do
življenja. Tedaj Jezus lahko stopi, ne
vstopi ali pride. Na to preobrazbo
nas pripravljajo časi, ki jih živimo.
Pripravljajo nas, da bomo lahko zapustili udobje, ploskanje, množico …
In sedli v samokolnico. Tedaj se bo
pokazalo, kdo mu zares zaupa, kdo
ostaja le opazovalec, ki po končani
predstavi odide domov.
»Vi pa ste priče teh reči.« S temi
besedami Jezus sklene svoj »stopil
mednje«. To pomeni zadnji vzklik
pri maši: »Pojdite v miru.« Vi pa ste
priče, pomeni: sedaj je pa treba v
samokolnico. Ali si naredil le še eno
kljukico ali si pripravljen tvegati?
župnik
1
Prim. Zgodbe za skladen zakon in družino,
zbral Božo Rustja, Ognjišče, 2015, 160

BOGOSLUŽJE
V tem tednu tako kot v prejšnjem.
Za udeležbo se v župnijski cerkvi
vpišite na list. Od poldneva naprej
je na voljo list za naslednjo nedeljo.
Vabljeni ste k sodelovanju med tednom in v nedeljo. V nedeljo v cerkvi pri maši, s prenosom pa v cerkvi
in na daljavo.
OBHAJILO
Po vsaki sveti maši. Ob nedeljah ob
napisanih urah tekoče pri cerkvenih
vratih. Obhajilo sami pospremite
z osebno molitvijo. Za obhajilo na
domu pokličite.
VEČER
S SARO IN BOJANOM DOLJAKOM
Preizkušnja, razlog za obup ali novo
upanje? Pričevala bosta na Zoom-u,
verjetno tudi na YouTubu (glej spletno stran) v soboto ob 20. uri. Odprto za vse, še posebej priporočam
vsem staršem.
Sara in Bojan Doljak sta se pred
desetimi leti soočila z nepričakovano
diagnozo: multipla
skleroza.
Čeprav
se je staršem dveh
otrok življenje obrnilo na glavo, nista vrgla puške v koruzo. Odvetnica Sara danes ne more govoriti ne
hoditi, a še vedno uspešno zastopa
stranke na sodišču in predava študentom. Z možem, ki pravi, da je
Sara na številnih področjih »neustavljiva«, vodita več zakonskih skupin
in pričujeta o življenju z boleznijo.
Elektronska prijava do četrtka.

TEDEN MOLITVE
ZA DUHOVNE POKLICE
Ta teden bomo sodelovali v tednu molitve pri tedenski maši
in pri večernicah. Pri
maši s kratko mislijo,
prošnjami in zahvalo
po obhajilu iz skupne
knjižice. Letos nosi
naslov: Pripadaj, išči
in se odloči. Velja za vse, kajti vsi
smo k temu poklicani.
STARŠI IN OTROCI
Veroučna srečanja tudi v tem tednu še na daljavo. Upamo, da se
bo spremenilo po prvomajskih počitnicah. Vabljeni, da pridete kot
družina k obhajilu ali maši.
VEČERNICE, POT LUČI
Kadar koli se lahko pridružite molitvi večernic ob 20.30 na Zoom povezavi in avdio prenosu na spletni
strani. V četrtek pa bomo ob isti
uri molili pot luči.
MOLITVENA SKUPINA
v Črničah vsako sredo ob 19. uri.
Udeležba omejena kot za mašo.
HVALA
za vaše darove. V Črničah ste za
župnijo darovali 188,20 evrov, v
Kamnjah 230,20.
Hvala tudi za vse druge vaše darove, za hrano in dobrote, ki jih prejemamo. Dobrot je deležna tudi
mama, ki je sedaj po okrevanju pri
meni v župnijskem domu.

Iz poslanice papeža
Frančiška ob 57. svetovnem dnevu molitve
za duhovne poklice
Sveti Jožef ni vzbujal pozornosti, ni bil obdarjen
z izjemnimi karizmami, ni bil poseben
lik v očeh tistih, ki so ga srečali. Ni
bil ne znan ne opažen: evangeliji ne
sporočajo niti ene njegove besede; v
Božjih očeh pa je bilo njegovo življenje nekaj enkratnega.
Bog vidi srce (prim. 1 Sam 16,7) in
v svetem Jožefu je prepoznal očetovsko srce, ki je v vsakdanjem življenju
lahko podarjalo in rojevalo življenje. K
temu stremijo duhovni poklici: vsak
dan namreč posredujejo in obnavljajo
življenje. Gospod želi imeti očetovska
srca, materinska srca - odprta srca,
povsem na razpolago, ki so velikodušna ter dajejo samega sebe, da sočutno tolažijo zbegane in budijo neomahljivo upanje.
Duhovništvo in posvečeno življenje
sta potrebna še posebej danes, v času
krhkosti in trpljenja, nenazadnje zaradi pandemije, ki je privedla v negotovost glede smisla življenja samega in
v bojazen za prihodnost. Sveti Jožef
nam prihaja naproti s svojo blagostjo
kot svetnik iz soseske: njegovo močno
pričevanje lahko hkrati vodi tudi nas
na naši poti.
»Domača naloga« v tem tednu

S posebno hvaležnostjo se v tem tednu spomnim tistih, ki so mi pomagali, da živim svoj poklic. Spomnim se
ljudi, ki so mi v ključnih trenutkih pomagali pri pomembnih odločitvah ali v
stiski. Namenim jim molitev ali pa jih
pokličem.

