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

ponedeljek, 26. 4.,
Štefan Permski,
škof

KAMNJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
po namenu, Kamnje
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici)

torek, 27. 4.,

ČRNIČE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

ob 20.30 večernice na Zoomu

Cita, dekla;
dan upora

za † strica Franca Persiča, Črniče 63a

sreda, 28. 4.,
Peter Chanel,
mučenec

VRTOVIN ob 16.00
pogreb † Anton Širok, Vrtovin 71f

4. vel
elik
ikon
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očna
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edel
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ja
25. aprila 2021
17/2
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ob 20.30 večernice na Zoomu

Z glasom se ne moreš dolgo pretvarjati

SKRILJE ob 19.00 (omejena udeležba, avdio prenos)

za †† sestri redovnici Bajec, p. n. Skrilje

v Črničah molitvena skupina ob 19.00
ob 20.30 večernice na Zoomu

četrtek, 29. 4.,

Katarina Sienska,
sozavetnica Evrope,

petek, 30. 4.,

KAMNJE ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
za †† Pavla in Kazimirja Stibilja, Vrtovin 21

ni večernic

VRTOVIN ob 8.00 (omejena udeležba, avdio prenos)
v čast Materi Božji za zdravje, Vodopivec, Vrtovin 58

Pij V.,
papež

ob 20.30 večernice na Zoomu

sobota, 1. 5.,
Jožef, delavec,
praznik dela

začetek šmarnic, dogovorite se po vaseh
ČRNIČE ob 19.00

(omejena udeležba, avdio prenos)
za vse †† Hvalič, p. n. Črniče 1b
od 18.30 možnost za spoved (v spovednici), obhajilo do 19.35.
ni večernic (e-pogovor)

5. VELIKONOČNA,
NEDELJA
2. 5.,
Atanazij,
škof in cerkveni učitelj

KAMNJE ob 7.30 (omejena udeležba)
za †† Ivano in Milana Breclja, Vrtovin 77

ČRNIČE ob 9.00 (omejena udeležba, prenos na YouTube)

za župnijo

KAMNJE ob 10.30 (omejena udeležba)
za †† starše Mervič, Vrtovin 75

Tisti pa, ki
je najemnik in ne
pastir in
ovce niso
njegove,
pusti ovce
in zbeži,
ko vidi,
da prihaja
volk, in
volk jih
pograbi
in razkropi. Je pač
najemnik
in mu za
ovce ni
mar.
Jn 10,12–13

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

ko nec

FACEBOOK – Danes pa Facebook nenormalno šteka. Petkrat sem že kliknil »domov«, pa sem še
kar v gostilni.

Odlomki Božje
besede na
naslednjo
nedeljo
Apd 9,26–31
1 Jn 3,18–24
Jn 15,1-8

Kako naj vem, kdo ima prav? Kako naj verjamem pravemu vodniku? Toliko glasov, toliko mnenj in govoric prihaja
od vsepovsod. Danes večkrat slišimo: »Vse je postalo tako
nepredvidljivo.« Morda pa smo mi mislili, da imamo vse v
rokah. Da bo za vse poskrbel napredek. Kako naj vem, kako
se bo vse skupaj izkazalo v prihodnosti?
Značilnost sodobnega človeka je, da zaradi te zmede rajši
nikjer ne tvega, nikomur preveč ne zaupa. »Rajši naredimo
kljukico, tvegamo pa ne. Današnja 'ovca' želi biti neodvisna.
Danes je v ospredju 'jaz' in moje pravice.«
Priznajmo, vsi smo se vsaj malo nalezli te miselnosti. Sami
hočemo odločati, kdaj bomo šli ven in kdaj noter, nikomur ne
zaupamo čisto do konca.
Ob vsem tem res ni čudno, da se danes veliko manj mladih
odloči za duhovni poklic. Da gre nekdo za duhovnika, redovnico ..., kaj takega je težko razložiti z običajnimi merili. Saj
je tudi postati mož, žena, oče, mati poklic. Če slišiš ta klic,
tvegaš.
Težko je razumeti, da nekomu zaupaš do konca. In
prav za to gre. Zaupaš, čeprav nimaš trdne gotovosti. Jezus zmeraj pusti nekaj odstotkov nejasnosti.
Odločitev zato pomeni, da
svoje življenje na neki način postaviš na kocko. Ali
ni tudi odločitev za poroko
dejanje, ko postaviš svojo
pot na kocko? Jezus pove,
da »ovce gredo za njim, ker
poznajo njegov glas«.

Nihče ti v življenju ne more dati
matematičnega zagotovila. Še toliko
šol, izkušenj, potovanj po svetu, srečevanj ljudi in prebranih knjig ne bi
moglo dati odgovora na vprašanje,
komu naj verjamem in komu naj dokončno zaupam. Preden bi prišli do
odgovora, bi se življenje že izteklo.
Gre za »glas«. Z glasom se ne moreš dolgo pretvarjati. Prej ali slej se
boš razodel. Po glasu prepoznaš nekoga, ne nekaj. In glas ni namenjen
samemu sebi. V glasu je že vključen
drugi, je že odnos. Ta drugačnost je
dar. In za ta dar je treba prositi. Več
ko bo okoli nas zmede, bolj bomo
potrebovali ljudi, ki so prepoznali
glas. Če je veliko teme, je še lepše
biti luč. Zato verjemimo v moč molitve!
župnik

BOGOSLUŽJE
Za ta teden so škofje izdali nova
navodila. Še vedno velja omejitev
1 oseba ali družina na 30m². Dovoljena so bogoslužja zunaj, vendar z
omejitvijo do 10. Tako zaenkrat še
ne bomo imeli nedeljske jutranje
maše zunaj.
Spet je dovoljeno ljudsko petje.
Zato lepo vabim, da pri tedenskih in
nedeljskih mašah začenjate in obogatite bogoslužje s petjem. Zborovsko petje je prepovedano razen v
primeru, ko pojejo člani iste družine
ali skupnega gospodinjstva.
Verouk bo po počitnicah dovoljen
ob tedenskem testiranju katehetov. Krsti in poroke so dovoljeni ob
omejitvi udeležbe, kot velja za bogoslužja.

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.
ŠMARNICE
letos nosijo
naslov: Svetniki so bili
čisto (ne)navadni ljudje.
Napisal jih je Aco Jerant.
Za odrasle pa jih je letos napisal
Marko Rijavec: Pot, ki se začne na
koncu.
Oboje so zelo zanimive.
Na voljo bo spletna oblika, vendar
vam toplo priporočam, da se dobivate na običajnih krajih, če se da,
zunaj. Lahko se tudi posebej dogovorite dve ali tri družine in se dobivate. Pazite na razdaljo, in če se
boste zbirali v prostorih, morate še
vedno nositi masko.
POGOVOR NA ZOOMU
kot nadaljevanje sobotnega pričevanja Sare in Bojana Doljaka bo v
soboto ob 20. uri. Kdor želi, se lahko
pridruži. Preprosto se bomo pogovarjali ob temah, ki nam jih je odprlo njuno pričevanje. Povezava je
enaka in bo na spletni strani. Samo
Zoom, brez YouTube prenosa.
STARŠI IN OTROCI
V tem tednu so počitnice, ni verouka. Vabljeni, da pridete kot družina
k obhajilu ali maši.
MOLITVENA SKUPINA
v Črničah vsako sredo ob 19. uri.
Udeležba omejena kot za mašo.

HVALA
za vaše darove. V Črničah ste za
župnijo darovali 196,50 evrov, v
Kamnjah 211.
Hvala tudi za vse druge vaše darove.

Iz nagovorov
papeža Frančiška
Angelus na 3. velikonočno neddlejo
2021
Za ta evangeljski odlomek so značilni trije zelo konkretni glagoli,
ki v nekem smislu odsevajo naše
osebno in skupnostno življenje:
gledati, dotakniti se in jesti. To so
tri dejanja, ki lahko dajo veselje
resničnemu srečanju z živim Jezusom.
Gledati
»Poglejte moje roke in moje
noge«, pravi Jezus. Gledati ni
samo videti, je več, saj vključuje
tudi namen in voljo. Zaradi tega je
eden od glagolov ljubezni. Mamica
in očka gledata svojega otročka;
zaljubljenca gledata drug drugega; dober zdravnik s pozornostjo
pregleduje bolnika… Gledati je prvi
korak zoper ravnodušnost, proti
skušnjavi obrniti obraz in gledati
na drugo stran proč od težav in trpljenja drugih. Gledati. Jaz vidim
ali gledam Jezusa?

mi brati ne more ostati »na razdalji«.
Ne obstaja krščanstvo na razdaljo, ne
obstaja krščanstvo na nivoju pogleda. Ljubezen zahteva gledanje in tudi
bližino, zahteva stik, podelitev življenja. Usmiljeni samarijan se ni omejil
le na gledanje tistega človeka, ki ga je
našel napol mrtvega ob poti, ampak
se je ustavil, se je sklonil, mu oskrbel
rane, dotaknil se ga je in ga naložil na
svoje živinče ter ga odpeljal v gostišče. Tako je tudi z Jezusom samim,
saj ljubiti pomeni vstopiti v življenjsko
in konkretno občestvo z Njim.
Jesti
Preidimo sedaj k tretjemu glagolu,
jesti, ki dobro izrazi našo človeškost
v njeni najbolj naravni pogojenosti,
torej v naši potrebi po hranjenju, da
lahko živimo. Toda hranjenje, ko to
počnemo skupaj v družini ali med prijatelji, prav tako postane izraz ljubezni, občestva, praznovanja… Večkrat
nam evangeliji predstavijo Jezusa, ki
živi to razsežnost gostije! Celo Vstalega s svojimi učenci. Pa vse do tega,
da je evharistična gostija postala prepoznavno znamenje krščanske skupnosti. Jesti skupaj Kristusovo Telo, je
središče krščanskega življenja.

Dotakniti se
Drugi glagol je, dotakniti se. S
tem ko učence povabi, naj se ga
dotaknejo in tako ugotovijo, da ni »Domača naloga« v tem tednu
duh, jim in tudi nam Jezus naka- Preberem knjigo z dobro krščansko
že, da naš odnos z njim ter z naši- vsebino.

